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Summery 
 
Global Reporting Initiative - In which way has Swedish state-owned companies been 
affected by the government decisions on sustainability reporting in agreement with GRI? 

Today's society is increasingly focusing on sustainability. The term "sustainable 
development" was coined in 1987 with Bruntlands report "Our Common Future".  Sustainable 
development involves the companies to act on a way that is economically, socially and 
environmentally viable.  One result of this sustainability development is the GRI (Global 
Reporting Initiative), an international organization that develops frameworks and provides 
guidance on the content of the company's sustainability reports. The Swedish Minister of 
Economic Affairs, Maud Olofsson was from the fiscal year 2008 first in the world to require a 
sustainability report under GRI guidelines, for the Swedish state-owned companies.  The 
requirement also includes the sustainability report will be reviewed by an external part.  GRI 
framework is known to be complex and difficult to apply to firms at the beginning.  A 
sustainability report according to GRI should provide a balanced and reasonable picture of a 
company's performance in sustainability, both positive and negative.  Sustainability is now 
something of a trend and has been discussed by various commentators; some believe that the 
GRI framework is a good tool for companies to become more responsible in their work.  
Others argue that such work leads to a significant cost that can be used in more important 
things in business. 

After having taken note of the government's decision and subsequent debates, our thesis is 
based on the examination of the state companies perception of the GRI and how they were 
affected by the decision of the GRI. This report includes a study of seven state-owned 
companies, which now accounts for sustainability in agreement with the GRI guidelines. To 
get to the heart of how the companies has a qualitative case study been used.  The report aims 
to have clarity as to whether companies are positive to sustainability reporting to the extent 
that requires by the GRI, or if the companies rather believe that it is costly and less important 
for their business. Through interviews with those who are responsible for the work with 
sustainability in each company have the company’s vision of the government's decision 
revealeds. The companies are largely in agreement, however, there are some differences of 
opinion.  

The companies think that the GRI reporting has resulted in very positive changes in the 
internal processes that have been valuable for the companies. Some companies believe that 
the Sustainability reporting primarily because of the requirement of the external audit of the 
report, but also by consultants, has resulted in a significant cost to business. One conclusion to 
be drawn is that it to a certain extent is a costly process. The state-own companies believe 
anyway that the benefit exceeds the cost of the work because it offers improvements in 
companies' internal processes. The company have directly and indirectly been forced to work 
more actively on the issues and has become more aware of how their work and decisions 
effects sustainable development in society.  
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Sammanfattning 
 
Dagens samhälle börjar allt mer att fokusera på hållbarhet. Uttrycket ”hållbar utveckling” 
myntades 1987 i samband med Bruntlansrapporten ”Vår gemensamma framtid”. Hållbar 
utveckling innefattar att företagen ska agera utifrån ett sätt som är ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt försvarbart. Ett resultat av denna hållbarhetsutveckling är GRI (Global 
Reporting Initiative), en internationell organisation som utvecklar ramverk och ger vägledning 
för innehållet i företags hållbarhetsredovisningar. Sveriges näringsminister Maud Olofsson 
var från och med räkenskapsåret 2008 först i världen med att kräva en hållbarhetsredovisning 
enligt GRI:s riktlinjer, för svenska statliga företag. Kravet innefattar även att 
hållbarhetsredovisningen ska vara granskad av en extern part. GRI:s ramverk är känt för att 
vara komplex och svårt att tillämpa för företag i början. En hållbarhetsredovisning enligt GRI 
ska ge en balanserad samt rimlig bild av ett företags resultat inom hållbarhet, såväl positivt 
som negativt. Hållbarhetsredovisning som idag är något av en trend har diskuterats av olika 
debattörer, vissa tycker att GRI är ett bra verktyg för företagen att bli mer ansvarsfulla i sitt 
arbete. Andra hävdar att sådant arbete endast medför en stor kostnad som istället kan läggas 
på mer vinstdrivande frågor.  
 
Efter att ha uppmärksammat regeringens beslut och efterföljande debatter bygger vår uppsats 
på att undersöka vilken uppfattning de berörda statliga företagen har om regeringens beslut 
samt hur de har påverkats av beslutet om GRI. Den här rapporten innefattar en undersökning 
av sju statliga bolag som numera redovisar hållbarhet i enighet med GRI:s riktlinjer. För att 
komma in på djupet i företagen har en kvalitativ fallstudie använts för undersökningen. Syftet 
med rapporten är att få en klarhet i om företagen är positiva till att redovisa hållbarhet i den 
mån som GRI kräver eller om företagen snarare anser att det är kostsamt och mindre viktigt 
för företagen. Genom intervjuer med de ansvariga för hållbarhetsredovisningen i respektive 
företag har företagens syn på regeringens beslut framkommit. Företagen är i stort eniga, dock 
finns vissa meningsskillnader.  
 
Företagen anser att GRI-redovisningen har medfört mycket positiva förändringar i de interna 
processerna som har varit värdefulla för företagen. Vissa företag anser dock att redovisningen 
framförallt pga. kravet på den externa granskningen av rapporten, men även av 
konsultinsatser, har medfört en stor kostnad för företagen. En slutsats som kan dras är att det 
till viss del är en kostsam process, dock anser företagen att nyttan överstiger kostnaden för 
arbetet eftersom det medför stora förbättringar i företagens interna processer. Företagen har 
direkt och indirekt blivit tvungna att arbeta mer aktivt i frågorna och genom det blivit mer 
medvetna om hur deras arbete och beslut påverkar den hållbara utvecklingen i samhället. 
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1 Inledning 

Denna studie inleds med ett avsnitt om bakgrunden till hållbarhetsredovisningen och Global 

Reporting Initiative. Därefter följer en problemdiskussion som mynnar ut i en 

problemformulering med ett huvudproblem och dess följdfrågor. Detta avsnitt avslutas sedan 

med studiens syfte. 

1.1 Bakgrund 

Vårt samhälle har på senare år mer och mer kommit till insikt med att vår jord och natur är en 
begränsad resurs. Om vi fortsätter att producera och konsumera i den takt vi gör idag kommer 
jordens resurser på lång sikt inte att räcka till. Med det i baktanken har fokus på hållbarhet i 
företagen ökat kraftigt på senare år. (Bergström, Catasús, & Ljungdahl, 2002) 
 
Det var först på slutet av 1960-talet och början av 1970-talet som människor kom underfund 
med att det var möjligt med social redovisning och miljöredovisning (Bergström m.fl. 2002). 
På 1970-talet skapades begreppet ”the triple bottom line” där vikten av att tänka och agera 
utifrån vad som är ekonomiskt realistiskt, miljömässigt riktigt samt socialt ansvarsfullt 
betonades. Genom att detta tänkande och agerande integrerades med varandra har konceptet 
breddats till det som idag kallas hållbar utveckling. (Almgren, Brorson, & Enell, 2008)   
 
Uttrycket hållbar utveckling uppkom 1987 i samband med Brundtlandkommissionens, 
världskommissionen för miljö och utveckling, rapport ”Vår gemensamma framtid” (Moneva, 
Archel, & Correa, 2006). En känd definition på hållbar utveckling är ”en samhällsutveckling 
som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationer möjligheter att 
tillfredsställa sina behov” (Almgren m.fl. 2008). I Bruntlandrapporten beskrivs tre olika 
dimensioner i hållbar utveckling; miljömässig hållbarhet, social hållbarhet samt ekonomisk 
hållbarhet. Tanken är att dimensionerna ska samspela med varandra och utvecklas, ett 
nyckelord i hållbarutveckling sägs vara ständiga förbättringar. (Almgren m.fl. 2008) 
 
Idag kommunicerar företag sitt hållbarhetsarbete externt till dess intressenter via olika 
kanaler, det finns vissa lagstadgade krav på att företag ska redovisa miljömässiga och sociala 
frågor. I Sverige finns det krav på att företagen ska ge upplysningar om hur deras 
tillverkningsprocesser påverkar miljön samt uppgifter om personalen. (Öhrlings 
PriceWaterhouseCoopers, 2008) Till en början upprättades enbart renodlade 
miljöredovisningar men både riktlinjer och redovisningspraxis har med åren utvecklats till att 
även omfatta ekonomiska och sociala aspekter, så kallade hållbarhetsredovisningar. Det var 
först myndigheter som ställde krav på företagen när det gällde deras miljöhantering men i 
dagens samhälle ställer även intressenterna krav i form av exempelvis miljöanpassade 
produkter, vilket har gjort att företagen även ser en kommersiell aspekt på miljöarbetet. 
(Bergström m.fl. 2002) 
 
Lagstiftningen kan sägas ange en miniminivå för den redovisning som ska upprättas. Enligt 
miljöbalken (1998:808) har svenska företag som bedriver tillståndspliktig verksamhet i flera 
år varit skyldiga att lämna en miljörapport till en tillsynsmyndighet. 1999 tillkom ett krav på 
att även lämna viss information om företagets miljöpåverkan i förvaltningsberättelsen. 
Regeringen ville på så sätt inspirera företagen till en fortsatt utveckling inom 
miljöredovisning samt göra miljöinformationen mer lättillgänglig för företagets intressenter. 
(Bergström m.fl. 2002) Genom proposition 2004/05:68 Förvaltningsberättelsens innehåll, har 
det kommit nya upplysningskrav om informationen i förvaltningsberättelsen enligt ÅRL, 
(Årsredovisningslagen) (Sveriges Riksdag, 2005). I ÅRL 6 kap beskrivs att 
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förvaltningsberättelsen ska innehålla bland annat en rättvisande bild över utveckling på 
företagets verksamhet.  När det behövs för förståelsen av denna utveckling ska även icke-
finansiella upplysningar finnas med och bland dem upplysningar om miljö och personal, en 
beskrivning av väsentliga risker och osäkerhets faktorer etc. (FAR, Samlingsvolymen 2009 
redovisning) 
 
Ett av resultaten av hållbarhetsutvecklingen är GRI (Global Reporting Initiative), som 
grundades i Boston 1997. GRI är en organisation som utvecklar ramverk och ger vägledning 
för innehållet i företagens hållbarhetsredovisningar. GRI:s första version av riktlinjer gavs ut 
år 2000 och samma år publicerades ca 50 stycken GRI-redovisningar. 2002 lanserades den 
andra versionen och efter ett omfattande utvecklingsarbete uppkom 2006 den tredje 
generationen av GRI:s riktlinjer som fick namnet G3. Med G3 hoppas GRI på att lyckas locka 
och underlätta för företag att lättare komma igång med att redovisa hållbarhet. (Larsson & 
Ljungdahl, 2008) 
 

1.2 Problemdiskussion 

Trots goda ambitioner har företags trovärdighet i miljöfrågor tyvärr inte alltid varit så hög. 
Företag som frivilligt valt att redovisa vissa hållbarhetsaspekter har kunnat välja att endast 
redovisa de faktorer som företaget anser har en positiv hållbarhetspåverkan. I många fall har 
de företag som redovisat mest miljö- och hållbarhetsaspekter varit de företag som egentligen 
har mest att dölja. Det som eftersträvats av intressenter är en redovisning som ger en 
rättvisande bild av företagets hållbarhetspåverkan och som även kan användas för att jämföra 
företag sinsemellan och företag genom åren. (Almgren m.fl. 2008) 
 
Staten i Sverige är en betydande företagsägare då de statliga företagen ägs gemensamt av alla 
svenska skattebetalare (PricewaterhouseCoopers Sverigerapporten, 2008). 2005 redovisade 
Riksrevisionen en rapport där 12 statliga företags årsredovisningar granskades. Granskningen 
avsedde att undersöka hur väl årsredovisningarna hade utförts med utgångspunkt i de gällande 
lagarna, god redovisningssed samt riktlinjer från regeringen. I rapporten framgår det att den 
finansiella redovisningen håller en god standard och har en kvalitet som kan jämföras med 
börsnoterade bolag. Däremot visar granskningen brister i rapporteringen av 
samhällsuppdragen, där finns stora variationer mellan bolagen. Detta trots att redovisningen 
av samhällsintressen enligt regeringen ska anses vara lika viktig som övrig redovisning. I 
rapporten rekommenderar Riksrevisionen regeringen att vidta åtgärder för att utveckla de 
statliga bolagens externa rapportering.(Riksrevisionen, Statliga bolags årsredovisning, 2005)    
 
I maj 2007 publicerade Regeringskansliet en analys, Genomlysning av de statligt ägda 

företagens hållbarhetsredovisning 2006, av ett tjugotal statliga företags 
hållbarhetsredovisningar. Resultatet blev en ganska stor spridning mellan företagens sätt att 
redovisa hållbarhet. (Regeringen, Genomlysning av de statligt ägda företagens 

hållbarhetsredovisning 2006, 2007) Det resulterade i att den svenska regeringen på initiativ 
av Maud Olofsson var först i världen med att kräva att alla svenska statliga företag, från och 
med räkenskapsåret 2008, ska upprätta en externt granskad hållbarhetsredovisning i enighet 
med GRI:s riktlinjer G3 (PricewaterhouseCoopers, Sverigerapporten, 2008). Enligt 
näringsminister Maud Olofsson ska företagens hållbarhetsarbete kunna följas upp och de 
statligt ägda företagen ska vara föredömen och ligga steget före övriga företag inom hållbar 
utveckling. Enligt Maud är det även tidigare konstaterat att redovisning och rapportering är ett 
väl fungerande verktyg för att driva frågor framåt. (Näringsdepartementet, 2007)  
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Chefen för etisk analys och ansvarsfulla placeringar, kritiserar däremot 
hållbarhetsredovisningarna. Han anser att hållbarhetsredovisningarna bara är ett verktyg för 
redovisning och tycker att det idag finns ett överdrivet fokus på att hållbarhetsredovisa. Enligt 
honom leder endast hållbarhetsredovisningen till ökade kostnader för företagen och inte till en 
ökad hållbarhetsmedvetenhen i företagen. (CSR i praktiken, 2008a)  
 

Vd:n för konsultföretaget Respect och rådgivaren åt Europeiska kommissionen menar 
däremot att de som jobbat med hållbarhetsfrågor vet att det viktigaste i ett förändringsarbete 
är att ha full kontroll på de interna processerna, vilket GRI bidrar till. Har företag inget 
verktyg som definierar och systematiserar hållbarhetsarbetet kommer ingen förändring att ske. 
De hävdar att GRI är ett verktyg som hjälper företag att få koll på sin verksamhet. Poängen 
med rapporteringssystemet är att identifiera de hållbarhetsindikatorer som är affärskritiska 
och relevanta för att företagen ska kunna utveckla hållbara tjänster och produkter. (CSR i 
praktiken, 2008b)   
 

1.3 Problemformulering 

Med de ovanstående synvinklarna i baktanke finner vi det intressant att ur ett företags 
perspektiv undersöka vad statliga företag tycker om regeringens krav på en 
hållbarhetsredovisning enligt GRI.  
 

Hur har svenska statliga företag påverkats av regeringens beslut om 

hållbarhetsredovisning i enighet med GRI? 
 

- Har medvetenheten och engagemanget kring hållbar utveckling ökat hos 
företagen sedan kravet infördes? 

- Hur ser arbetet med GRI ut i företagen? 
- Hur viktig är intressentdialogen? 
- Fungerar tillämpningsnivåerna i GRI som en motivation till att bli bättre i 

arbetet med hållbarhetsredovisningen? 
 

1.4 Syfte 

Syftet med vår studie är att få en inblick i hur regeringens beslut om krav på 
hållbarhetsredovisning i enighet med GRI har påverkat de statligt ägda företagen.  
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2 Metod 

Under metodavsnittet presenteras den metod författarna har valt att använda för att uppnå 

studiens syfte. Här redogörs det för författarnas val av kvalitativ forskningsmetod och 

datainsamlingsmetod. Vidare beskrivs den intervjuteknik som använts samt uppsatsens 

strävan efter ett relevant och pålitligt innehåll genom validitet, reliabilitet och källkritik. 

 
Det var i kursen externredovisning IV som våra ögon öppnades för hållbarhetsredovisning 
och bestämde då att skriva vårt examensarbete inom ämnet. Vi ville inrikta oss på GRI men 
visste inte exakt vad det var vi ville fördjupa oss i. Det var först när vi sökte på Internet om 
GRI och tittade på gamla uppsatser om hållbarhetsredovisning som idén om att undersöka 
statliga företag kom. Sökord användes som var, GRI, hållbarhet, hållbarhetsredovisning, 
legitimitet, intressenter, miljöredovisning och CSR. Det var även då vi först 
uppmärksammade att GRI hade blivit ett krav för statliga företag. Därefter studerades 
tillgänglig teori om ämnet för att få en god förståelse för ämnet. Hur de statliga företagen 
skulle undersökas var något oklar första tiden tills vi kom fram till vårt slutliga 
problemområde. Därefter skrev vi en problembakgrund och började även med 
problemdiskussionen. Efter ett möte med vår handledare Marianne Kullenwall fick vi idéer 
om hur vår problemdiskussion kunde utvecklas för att få en avsmalning av problemet, vilken i 
sin tur mynnade ut i en problemformulering. Nästa steg var att börja med teorin samt att ta 
kontakt med olika statliga företag för att se om något intresse att vara med i studien fanns.  
 

2.1 Urval för studien 

Det finns 52 statliga bolag i Sverige, av dessa har 39 stycken lyckats göra en 
hållbarhetsredovisning enligt GRI första året efter att regeringsbeslutet kom (Balans nr 11, 
2009). Av de 39 företag har vi sedan valt ut de företag som redovisar enligt 
tillämpningsnivån B och C, tillämpningsnivåerna visar i vilken utsträckning riktlinjerna har 
tillämpats. Att vi valde just dessa nivåer beror på att vi ville fånga de företag som lyckats att 
göra en redovisning enligt GRI men som inte har tillämpat ramverket fullt ut. Vi har valt att 
undersöka tillämpningsnivå B och C på grund av att det tidigare finns mycket utvärderingar 
om de företag som redovisar enligt tillämpningsnivå A. Företagen har vi valt ut utifrån deras 
hållbarhetsredovisningar för år 2008 och hållbarhetsredovisningarna har vi hittat på 
företagens hemsidor på Internet. Vi kartlade alla statliga företag och valde ut de som 
redovisade enligt GRI:s tillämpningsnivå B och C. Efter urvalet tog vi kontakt med de utvalda 
företagen, via mail, för att se om de ville bidra till vår studie. De sju som var intresserade var 
Posten, Systembolaget, Svenska Spel, Sveaskog, Rymdbolaget, Teracom samt Svensk 
Bilprovning.  
 

2.2 Tillvägagångssätt 

Det finns många olika vägar att samla information till studier. Inom den 
samhällsvetenskapliga forskningen görs en uppdelning mellan kvalitativ och kvantitativ 
forskning. Den kvantitativa forskningen betyder enkelt sagt att någonting förklaras. Den 
betecknas ofta av att forskaren använder sifferdata för att beskriva verkligheten med hjälp av 
statistiska metoder. Kvalitativ forskning syftar istället till att beskriva verkligheten genom 
orddata, det vill säga data som exempelvis inspelade intervjuer och sociala samspel. (Fejes & 
Thornberg, 2009) Vi har valt att använda oss av en kvalitativ ansats eftersom vi med ord ska 
beskriva hur de statliga företagen har påverkats av regeringens beslut. Vi kommer att utifrån 
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företagens perspektiv beskriva verkligheten för de utvalda företagen, det med hjälp av 
ingående telefonintervjuer samt mailkontakt med de i respektive företag som ansvarar för 
hållbarhetsredovisningen. Vår insamlade data kommer vi att sammanställa och med den få en 
djupare förståelse för problematiken och sedan beskriva hur företagen berörts av regeringens 
beslut.  
 
Vi började med att skicka ut anpassade frågeformulär till företagen som sedan sex av sju 
företag besvarade via mail. Ett av företagen ville ta hela intervjun via telefon, vilket vi då 
valde att ha. Efter det sammanställdes svaren och följdfrågor utformades till resterande sex 
företagen och vi bokade även in tid för uppföljning via telefonintervju med fyra av sex 
företag. Två av företagen svarade väldigt utförligt på frågeformuläret att vi på grund av 
tidsbrist valde att även skicka följdfrågorna via mail till dessa två. Efter att ha fått alla 
företagens uppföljningssvar sammanställdes intervjuerna och de skickades sedan tillbaka dem 
till respektive företag, då företagen fick möjlighet att redigera texten. Efter det påbörjades 
analysen av empirin och teorin som tillslut ledde fram till en slutsats.      
 

2.3 Fallstudie 

En fallstudie är en undersökning som görs på en begränsad grupp. Utgångspunkten är att få ett 
helhetsperspektiv på ett fenomen för att med hjälp av det specifika fallet beskriva 
verkligenheten för den begränsade gruppen. På detta sätt behövs inga stora heltäckande 
undersökningar göras för att nå ett trovärdigt resultat. (Ejvegård, 1993) En koncentrering på 
ett begränsat antal objekt bidrar till bättre insikt genom att forskningen blir djupare, det leder 
till mer detaljerad kunskap och förståelse för studien. Det går att göra en kvalitativ eller en 
kvantitativ fallstudie. En kvalitativ fallstudie kan sägas skapa en teori medan en kvantitativ 
fallstudie prövar en teori (Merriam, 1994).  
 
Utifrån studiens problem är en kvalitativ fallstudie bäst lämpad, då vi ska gå in på djupet för 
att skapa en förståelse för hur våra utvalda företag har påverkats av regeringsbeslutet. Vår 
studie bygger på ett mindre antal utvalda statliga företag som redovisar enligt GRI:s riktlinjer 
på tillämpningsnivåerna B och C. För att få en god förståelse och en djupare kunskap om vårt 
specifika problem är en detaljerad undersökning såsom en fallstudie lämplig att använda.  
 

2.4 Primär och sekundär data 

Primärdata är data som samlas in för första gången. Primärdata kan samlas in på olika sätt, 
exempelvis genom intervjuer, enkäter eller egna observationer. Insamlingssättet kan variera 
beroende på att alla respondenter inte alltid kan nås på samma sätt. (Dahmström, 2005) 
Fördelar med individuella intervjuer online, såkallade mailintervjuer, är att de är mycket 
billigare i jämförelse med intervjuer ansikte mot ansikte. Det kan även vara lättare att nå höga 
chefer som sällan har tid att ställa upp, det är även lättare att nå intervjupersoner som befinner 
sig långt bort. Respondenterna kan själva bättre passa in när de har tid att besvara frågorna 
och det skapar större möjligheter för en längre tids engagemang. Detta medför även att det är 
lättare för forskaren att återkomma med kompletterande frågor. Nackdelar med denna 
intervjumetod kan vara att endast personer med tillgång till dator kan komma i fråga som 
deltagare och det kan vara svårt att skapa en fungerande relation med deltagarna. Intervjuerna 
kan ta lång tid att genomföra beroende på hur samarbetsvillig respondenten är och det finns 
även en större risk för bortfall på frågorna. En intervju online kräver ett större engagemang 
och en högre motivation men den medför även att svaren blir mer genomtänkta och 
detaljerade än vid en personlig intervju. (Bryman & Bell, 2005)  
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Telefonintervju är en annan intervjumetod som kan användas och fördelar med denna metod 
är att de är billigare och tar mindre tid jämfört med personliga intervjuer då det annars ägnas 
mycket tid åt att söka upp respondenterna. Det kan även vara lättare att hantera en 
telefonintervju när det är fler än en som intervjuar på grund av att det då är lättare att ha 
kontroll över intervjuarnas tillvägagångssätt, t.ex. om en fråga omformuleras. Ytterligare en 
fördel med denna intervjumetod kan vara att respondenterna inte påverkas i lika stor 
utsträckning av intervjuarnas kön, ålder etc. Det finns även vissa nackdelar med 
telefonintervjuer, en är att människor som inte kan kontaktas via telefon, inte kan vara med i 
intervjun. En annan nackdel kan vara att de som intervjuar inte kan se respondenten och dess 
ansiktsuttryck när de exempelvis är osäkra på en fråga och frågan kanske bör ställas om eller 
förklarar tydligare. Det kan även vara svårt att via en telefonintervju avgöra om det är rätt 
person som intervjuas. (Bryman & Bell, 2005) 
 
Vår insamlade primärdata består av mail och telefonintervjuer med företagen. Intervju är den 
mest använda metoden i kvalitativ forskning. Det går att skilja på kvantitativa och kvalitativa 
intervjuer. Den kvantitativa intervjun är mer strukturerad och det ställs samma frågor till 
respondenterna för att svaren ska kunna jämföras med varandra. En kvalitativ intervju är 
betydligt mindre strukturerad och den kan variera i stor utsträckning beroende på forskaren. 
Där kan forskaren använda följdfrågor beroende på vad den intervjuade personen svarar för 
att komma djupare in på ämnet. Intervjun kan vara ostrukturerad, då intervjun är mer som ett 
vanligt samtal och bygger oftast på olika områden som utgångspunkt. Den kan även vara 
semi-strukturerad, frågor ställs men den intervjuade personen har stor frihet att utforma svaret 
på sitt egna sätt. (Bryman & Bell, 2005) Vi har använt oss av en semi-strukturerad kvalitativ 
intervjumetod. Vi ville att respondenterna skulle svara med en relativt stor frihet för att få 
fram många olika åsikter om vårt problem och därmed få en djupare förståelse.  
 
Sekundärdata är redan insamlad data från andra forskare exempelvis vetenskapliga artiklar 
och litteratur (Dahmström, 2005).  Fördelar med sekundärdata är att det sparar tid och pengar 
då tillgång ändå fås till kvalitativt sett bra data. En annan fördel är att mer tid kan läggas på 
analysen av data istället för på insamlingen av data. Nackdelar med sekundärdata är att en 
bedömning om hur pass tillförlitlig datan är behöver göras då materialet från början inte är 
bekant. Det blir mycket information och författaren blir tvungen att sålla ut den mest 
intressanta och användbara för den specifika studien. (Bryman & Bell, 2005)      
 
Sekundärdata har vi använt oss av i form av vetenskapliga artiklar, studentlitteratur, övrig 
litteratur, internetkällor samt företagens hållbarhetsredovisningar från 2008. Studentlitteratur 
och övrig litteratur är skrivna av kända och trovärdiga personer inom ämnesområdet 
företagsekonomi och vi har bedömt litteraturen som välpålitlig. De vetenskapliga artiklarna 
har vi hittat i skolans databas Emerald. Hållbarhetsredovisningarna är externt granskade av 
revisorer och därför att anses som pålitliga. 
 

2.5 Reliabilitet och validitet 

Det är viktigt att beakta vissa speciella aspekter i den teknik som används av forskaren. 
Mätinstrument, mått, test, parametrar och undersökningsmetoder ska vara reliabla och valida 
för att vara lämpliga och användbara i forskningen. Om detta inte uppfylls har de resultat som 
framkommit av forskningen inget vetenskapligt värde. (Ejvegård, 1993) Reliabilitet är ett 
begrepp som anger vilken tillförlitlighet och användbarhet ett mätinstrument och en måttenhet 
har. Inom nästan alla vetenskaper bör ett observant öga läggas på reliabiliteten hos 
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mätinstrumenten eftersom forskaren ofta konstruerar instrumenten själv, exempelvis ett 
frågeformulär, och därmed finns risken att pålitligheten blir låg. (Ejvegård, 1993) 
  
Validitet är ett begrepp som ofta används för att beskriva kvaliteten i forskningen. Detta 
begrepp redogör för i vilken utsträckning som forskningen genomförs samt om forskningen 
eller de metoder som har valts undersöker det som var avsikten att undersöka. Begreppet 
validitet har sitt ursprung i den kvantitativa forskningen men har även börjat användas av en 
del kvalitativa forskare. Det finns även de som är tveksamma eller kritiska till att begreppet 
validitet används vid en kvalitativ forskning. Det menas på att det finns andra begrepp som är 
mer anpassade för kvalitativ forskning så som trovärdighet och tillförlitlighet. (Fejes & 
Thornberg, 2009)    
 
När vi konstruerade vårt frågeformulär var vi noga med att framställa frågor som inte var 
ledande åt något håll, det för att få så ärliga svar från företagen som möjligt. Frågeformuläret 
innehåller icke ledande frågor samt frågor som är öppna för företagen att utveckla hur långt de 
vill. Ju ärligare svar desto mer trovärdig blir resultatet av vår studie. Även under våra 
intervjuer har vi använt oss av icke ledande frågor. Vårt problem är inte ett känsligt ämne för 
de utvalda företagen, vilket i sig leder till ärligare svar. De intervjuade personerna i respektive 
företag har varit väl insatta i arbetet med hållbarhetsredovisningen och därigenom har 
trovärdigheten och tillförlitligheten ökat ytterligare. Att ett flertal företag har intervjuats 
istället för endast ett ökar även det trovärdigheten i resultaten av studien. 
 

2.6 Källkritik 

Källkritik är en samling av metodregler som ska göra det möjligt att ta reda på vad som är 
sant eller i varje fall vad som är sannolikt. Den uppgift som källkritiken har är att bedöma 
trovärdigheten i källorna samt att värdera källorna. Det finns fyra olika kriterier som kan ge 
signaler om källornas trovärdighet. Det första kriteriet är äkthet vilket innebär att källan ska 
vara det den utger sig för att vara, dvs. att den inte är en förfalskning. Det andra kriteriet är 
tidssamband, det innebär att ju längre tid som gått mellan att en händelse har skett och att 
källan berättar om händelsen, desto mer skäl finns det då att ifrågasätta källans trovärdighet. 
Tillförlitligheten är störst då källan är ny, den reduceras desto längre tiden går. Nästa kriterie 
är oberoende där det betonas att källans uppgifter inte ska vara påverkade av någon annan. 
Det sista kriteriet är tendensfrihet vilket innebär att det inte ska finnas någon anledning att tro 
att källan försöker ge en falsk bild av verkligenheten genom personliga, politiska och 
ekonomiska intressen. (Thurén, 1997) 
 
Vi har framställt delar av vårt frågeformulär på underlag av företagens 
hållbarhetsredovisningar från 2008. Det kan kännas lite inaktuellt då företagens 
hållbarhetsredovisningar från 2009 kommer att publiceras under studiens gång, men pga. 
tidsbegränsning så har vi inte möjlighet att ta del av de nya redovisningarna till vår studie. 
Dock får vi genom våra intervjuer fram lite av hur långt företagen har kommit med 
hållbarhetsredovisningen efter 2008 års redovisning. Förmodligen hade vi kunnat komma lite 
djupare in i företagens tankesätt om vi hade genomfört besöksintervjuer men pga. logistiska 
samt ekonomiska faktorer har det varit omöjligt för oss att genomföra forskningen på ett 
sådant sätt då de flesta statliga företagen har sina huvudkontor i Stockholm. För att ändå få ut 
så mycket som möjligt av företagen och för att utveckla intressanta svar har vi valt att följa 
upp och komplettera det besvarade frågeformuläret med telefonintervjuer. Eftersom att vi har 
skickat ut våra frågor och låtit företagen svara i lugn och ro, har de haft större möjlighet att 
svara på ett sätt som låter bra och inte spontant ärliga svar, pga. av det kan trovärdigheten 
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brista något. Vi anser dock inte att det har påverkat vår studies resultat märkvärt eftersom vår 
problematik är ett relativt okänsligt ämne för företagen. Data från intervjuerna är objektivt 
skriven och båda författarna har deltagit vid telefonintervjuerna med företagen. För att vara 
säkra på att vi förstått informationen rätt har respondenterna fått kontrolläsa och korrigera 
sammanställningen.  
 
Några sekundära källor i studien bygger på personliga och politiska åsikter från debatter. Det 
är ett medvetet val vi har gjort för att få fram olika synvinklar på studiens problematik. Övriga 
sekundära källor är från kända och trovärdiga forskare.  



9 

3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel behandlas författarnas teoretiska referensram. I ordning beskrivs 

intressentmodellen, legitimitetsprincipen, en rapport som avser hållbarhetsredovisning, CSR 

samt GRI och dess redovisningsprocess. 

3.1 Intressentmodellen 

Intressenter kan beskrivas som individer eller grupper som påverkar eller påverkas av 
företagets verksamhet, dvs. de aktörer på marknaden som har ett intresse i ett företag (Larsson 
& Ljungdahl, 2008). 

 
Figur 1 – Intressentmodellen (Bruzelius & Skärvad, 2004, s74) 
 
Intressentmodellen utgår från att det finns ett beroendeförhållande mellan ett företag och 
deras intressenter, dvs. att företaget är beroende av sina intressenter och tvärtom, se figur 1. 
Det behövs en balans mellan de bidrag som intressenterna lämnar till företaget och de 
belöningar som de får tillbaka av företaget. En förutsättning för att intressenterna ska vilja 
tillhöra företagets intressentgrupp är att belöningarna överstiger de lämnade bidragen. (Ax, 
Johansson & Kullvén 2005) Ett företag fortlever endast under den tid som de kan skapa 
belöningarna som är stora nog att stimulera intressenterna att ge bidrag. Det gäller för 
ledningen att göra avvägningar mellan de krav som intressenterna ställer och vilken prioritet 
de ska få. (Skärvad & Olsson 2007)  
 
Intressenter kan delas upp i två grupper direkta och indirekta intressenter. Direkta intressenter 
kan exempelvis vara de anställda som påverkas direkt av företagets olika beslut och indirekta 
intressenter kan exempelvis vara de anställdas familjer som indirekt påverkas av hur de 
anställda trivs på sin arbetsplats. (Larsson & Ljungdahl, 2008) 
 

3.2 Legitimitetsprincipen 

Legitimitetsteorin är nära associerat till intressentteorin genom att de båda teorierna syftar till 
att tillfredställa ett företags intressenter. Legitimitet är uppfyllt när företagets uppfattningar 
och principer stämmer överens med omgivningens åsikter. Med andra ord när företaget och 
intressenterna har samma riktlinjer. (Deegan, 2002) Då intressenter har olika intressen i 
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företaget har de därmed olika preferenser på vad som uppfattas legitimt i företaget, vilket är 
viktigt för företagen att ha i beaktning (Ljungdahl, 1999). Legitimitet kan beskrivas som en 
resurs som påverkar företagets fortlevnad. Om ett företags legitimitet är hotad finns det fyra 
olika strategier att använda sig av för att bemöta det uppkommande hotet. Dessa är: 
 

• Utbilda intressenterna gällande företagets intentioner 
• Påverka intressenternas uppfattning av hotet utan att ändra företagets agerande 
• Avleda intressenterna från hotet till något mer fördelaktigt för företaget 
• Försöka att ändra på de externa förväntningarna av resultatet (Deegan, 2002). 

 

3.3 Genomlysning av de statligt ägda företagens hållbarhetsredovisning 2006 

I maj 2007 publicerade Regeringskansliet en analys av ett tjugotal statliga företags 
hållbarhetsredovisningar där bla Bilprovningen, Posten, Systembolaget och Teracom deltog. 
Analysen fick namnet Genomlysning av de statligt ägda företagens hållbarhetsredovisning 

2006. (PricewaterhouseCoopers, Sverigerapporten, 2008) Det var Näringsdepartementet, 
Enheten för statligt ägande som lät konsulterna Lars-Olle Larsson från Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers och Greger Hatt från samhällsnytta AB genomföra en genomlysning 
av dessa företag. Larsson genomförde genomlysningen utifrån bästa praxis för 
hållbarhetsredovisning och standardiserade kriterier. Hatt genomförde en undersökning 
utifrån perspektivet samhällsnytta och medborgarperspektivet. Syftet med rapporten var att få 
fram ett underlag för att sprida kunskap om hållbarhetsredovisning och lyfta fram vägledande 
goda exempel bland de statligt ägda företagen. Dessutom syftades det till att utveckla 
företagens redovisning och ägarstyrning då rapporten skulle fungera som en vägledning i 
detta arbete. (Regeringen, Genomlysning av de statligt ägda företagens 

hållbarhetsredovisning 2006, 2007)  
 
Samhällsnytta AB gick igenom års- och hållbarhetsredovisningar i statligt ägda företag där 
staten ägde minst 50 procent för att genomföra genomlysningen av den icke-finansiella 
rapporteringen. De valde själva ut tio olika delaspekter/områden som var av användning för 
den politiska processen, utöver den vanliga bolagsrapporteringen. En bedömning gjordes 
sedan för varje område med en skala mellan 0-5 där 0 stod för ingen information och 5 för 
föredömlig och innovativ. Utifrån detta kunde indikatorer på om återkopplingen mellan 
företag och den politiska processen fungerande på ett tillfredsställande sätt utmätas. Slutsatsen 
av Gregers genomlysning blev att det fanns stora variationer i kvaliteten hos de statligt ägda 
företagens årsredovisningar, vilket delvis kunde bero på skillnader i omsättning hos de olika 
bolagen samt deras attityd till att vara ägda av svenska folket. Ett förslag på att genomföra en 
uppdelning av företagen i olika storlekskategorier för att öka jämförbarheten framkom även. 
(Regeringen, Genomlysning av de statligt ägda företagens hållbarhetsredovisning 2006, 
2007) 
 
Larsson genomförde genomlysningen på hållbarhetsupplysningar i årsredovisningarna eller de 
separat fristående hållbarhetsrapporterna från företagen. Det gjordes för att skapa en bild av 
företagens arbete inom området hållbarhet. Global Reporting Initiative (GRI) med tredje 
generationens riktlinjer för hållbarhetsredovisning, G3, ansågs vara bästa praxis inom 
redovisningsområdet och användes därför som utgångspunkt vid genomlysningen. Ett urval 
gjordes sedan av totalt 15 kriterier i GRI:s fem olika upplysningsområden där sedan alla 
kriterier bedömdes med poängen 0, 1, 2 eller 3, där 3 var det bästa. Poängen inom varje 
upplysningsområde lades sedan samman och dividerades med antal kriterier i det undersökta 
området. Den medelpoäng som då uppkom inom varje område lades samman om utgjorde till 
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sist resultatet av genomlysningen. Resultatet blev en ganska stor spridning mellan företagens 
genomsnittliga poängsumma där Vattenfall, SAS och Green Cargo hamnade högst upp. 
Förslag framkom även på möjliga förbättringar av hållbarhetsredovisningarna för det 
kommande året där bla bättre redogörelse för företagens strategier och tydligare redovisning 
av intressentdialogen lyftes fram. (Regeringen, Genomlysning av de statligt ägda företagens 

hållbarhetsredovisning 2006, 2007) 
 
Denna analys följdes i slutet av 2007 upp av ett regeringsbeslut som innehöll nya krav på 
både den finansiella redovisningen och hållbarhetsredovisningen för företag med statligt 
ägande. Regeringsbeslutet innebär att alla statligt ägda företag i Sverige från och med 
räkenskapsåret 2008 måste publicera en oberoende bestyrkt hållbarhetsredovisning enligt 
GRI:s riktlinjer. Det är Öhrlings PricewaterhouseCoopers som på uppdrag av 
Näringsdepartementet har tagit fram dessa riktlinjer och regeringsbeslutet har förväntats få en 
stor betydelse i hållbarhetsredovisningens utveckling. (PricewaterhouseCoopers, 
Sverigerapporten, 2008)  
 

3.4 CSR 

CSR (Corporate Social Responsibility) är ett koncept som omfattar sociala och miljömässiga 
aspekter på ett företags verksamhet. CSR ska vara frivilligt att använda sig av och ska vid 
användandet ses som en integrerad del av ett företags strategi och verksamhet. För företagen 
handlar det om att ta ett frivilligt ansvar gentemot dess intressenter. Grundidén bottnar i att ett 
ansvarfullt företagande ska gynna en social och ekonomisk välfärd genom att aktivt medverka 
i aktiviteter som gynnar både aktieägare och andra berörda intressenter av ett företags 
verksamhet. (Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2008b) Det ansvarsfulla företagandet som 
CSR står för kan delas in i tre områden vilka är socialt-, miljömässigt-, och ekonomiskt 
ansvarstagande och fokus bör ligga på alla tre områdena för att uppnå en långsiktig hållbarhet 
(Grankvist, 2009).  
 
Arbetet med CSR har under många år diskuterats och det finns både förespråkare och 
motståndare. Förespråkarna hävdar att företagsledare som även tillgodoser intressenternas 
behov gör företagen framgångsrika. Förespråkarna menar även på att ett företag är mer eller 
mindre beroende av sina intressenter och det gäller att vårda dessa relationer för att ge 
företaget den legitimitet som krävs för att upprätthålla en verksamhet som är lönsam. Deras 
resonemang påminner mycket om intressentmodellen. Det ömsesidiga beroendet mellan ett 
företag och dess olika intressentgrupper stämmer väl överens med den verkligenhet som 
dagens företag lever i. Motståndarna däremot hävdar att de resurser som läggs på arbetet med 
CSR istället bör användas för att öka effektiviteten i företaget eller delas ut till aktieägarna. 
De anser att CSR är något som oseriösa företagsledare arbetar med på bekostnad av ägarna 
och att arbetet bidrar till en försämrad konkurrensförmåga för företaget. (Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers, 2008b)     
 

3.5  Global Reporting Initiative 

GRI härstammar från USA och de två enskilda organisationerna Coalition for 
Environmentally Responsible Economies (CERES) och Tellus Institute. Robert Massie på 
CERES och Allen White på Tellus var initiativtagare till GRI. De såg ett behov och en 
efterfrågan på ett verktyg som kunde säkerställa att CERES principer för ett ansvarsfullt 
miljöledarskap uppfylldes. Grundtanken var att skapa ett accepterat ramverk för enbart 
miljöredovisning men detta utvecklades relativt snabbt till att även omfatta sociala, 
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ekonomiska samt lednings och styrningsfrågor. (Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2008a) 
Numera är GRI i första hand en benämning på en stiftelse som med hjälp av ett stort 
internationellt nätverk av olika intressenter utvecklar GRI:s riktlinjer för 
hållbarhetsredovisning (Larsson & Ljungdahl, 2008).    
 
GRI fungerar som ett internationellt ramverk för att redovisa en verksamhets ekonomiska, 
miljömässiga och sociala påverkan. Ramverket är utformat för att det kunna tillämpas av alla 
organisationer oberoende storlek, branschtillhörighet och ägandeform (statliga, ideella eller 
privata). En hållbarhetsredovisning enligt GRI ska ge en balanserad samt rimlig bild av ett 
företags resultat inom hållbarhet, såväl positivt som negativt. (Global Reporting Initiative, G3 

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning, 2006) GRI:s vision är att redovisning av ekonomiska, 
miljömässiga och sociala faktorer ska värdesättas i lika stor utsträckning som finansiell 
redovisning. Redovisningsriktlinjerna som GRI har tagit fram syftar även till att skapa en 
transparens vilket dels ska möjliggöra en bedömning av ett företags kapacitet samt jämförelse 
mellan olika företags kapacitet när det gäller ett socialt, miljömässigt och ekonomsikt 
perspektiv. Transparens är i redovisningssammanhang ett begrepp som avser att visa på hur 
öppet ett företag är i sin information om verksamheten för de olika externa intressenterna.  
(Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2008a)  
 
Den ekonomiska påverkan på hållbarhet ska redovisas på ett sätt som möjliggör att företagets 
bidrag till hållbarhet i ett större ekonomiskt perspektiv kan visas. Det ska i huvudsak 
fokuseras på kapitalflöde mellan olika intressenter samt den ekonomiska påverkan som 
företaget har på hela samhället. De miljömässiga faktorerna ska visa företagets påverkan på 
det levande och icke-levande naturliga systemet inklusive ekosystem, mark, luft och vatten. 
Den sociala delen avser den påverkan som företaget har på de sociala system det verkar inom. 
Hållbarhet är enligt GRI en redovisningsmetod som handlar om att mäta, prestera samt att ta 
ansvar gentemot intressenter, såväl inom som utanför företaget, för vad företaget uppnått i sitt 
arbete mot hållbar utveckling. (Global Reporting Initiative, G3 Riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning, 2006)  
 
Trots att GRI:s primära syfte är att utveckla ett väl fungerande ramverk för 
hållbarhetsredovisning är de även övertygande om att själva redovisningsprocessen i sig har 
möjlighet att påbörja en förändring mot en mer hållbar utveckling i de företag som redovisar 
enligt detta ramverk. Det menas på att den strukturerade redovisningsprocessen som GRI har 
föreslagit medför en ökad kunskap om vilken påverkan på miljön och samhälle som den egna 
verksamheten har både inom företaget och bland de externa intressenterna. (Larsson & 
Ljungdahl, 2008) För att GRI ska lyckas bli det effektiva verktyg som det har förutsättning att 
bli är intressentdialogen en viktig roll. Genom att ha en väl fungerande intressentdialog kan 
systematisk kritik och förslag fångas upp till fördel för företagen från dess intressenter. I 
praktiken skiljer sig detta inte mycket från kundundersökningar, medarbetarenkäter och 
ägardialog, något som många företag redan genomför. En lyckosam intressentdialog sker inte 
endast en gång utan den har ett cykliskt förlopp. Dialogen går att jämföra med ekonomin i ett 
företag där en budget, uppföljning, bokslut, revision, redovisning och slutligen utvärdering 
genomförs. Om företagen lyckas systematisera sina intressentdialoger går dialogerna att 
använda i hållbarhetsredovisningarna, fler intressenter kan tillfrågas och allt mer kunskap kan 
nås. (Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2008a) 
 
Organisationen GRI ser fler potentiella fördelar med deras redovisningsprocess däribland att 
nya affärsrisker kan identifieras, effektiviseringsmöjligheter, en bättre trovärdighet samt ett 
gott rykte. De här kan i sin tur leda till att intressentdialogerna blir starkare och företag kan få 



13 

möjliga konkurrensfördelar på marknaden gentemot andra företag. GRI:s slutliga mål är alltså 
inte själva hållbarhetsredovisningen utan att den ska fungera som ett medel för att lyckas få 
igång en förändringsprocess som är inriktad mot hållbar utveckling. (Larsson & Ljungdahl, 
2008) 
 

3.5.1 GRI: s tillämpningsnivåer 

För att visa att en hållbarhetsredovisning är baserad på GRI:s riktlinjer ska upprättaren ange 
vilken tillämpningsnivå som har använts. De olika nivåerna är A, B och C, de visar i vilken 
utsträckning riktlinjerna har tillämpats, se figur 2. (Global Reporting Initiative, AL – GRI:s 

tillämpningsnivåer, 2006) A är den högsta nivån och innebär att alla GRI:s riktlinjer har 
använts, undantag kan göras om det finns indikatorer som inte är av väsentlig betydelse och 
att det då kan styrkas. Om redovisningen är gjord på B eller C nivå krävs endast att vissa delar 
av riktlinjerna samt en del standardupplysningarna tillämpas. (Larsson & Ljungdahl, 2008) 
Upprättaren ska själv ange tillämpningsnivå efter egen bedömning. Upprättaren kan sedan 
frivilligt välja att låta en tredje part göra ett uttalande om bedömningen eller ge GRI i uppdrag 
att granska bedömningen av vald nivå. En tabell med GRI:s tillämpningsnivåer ska tas med i 
rapporten samt ett uttalande om vem det är som har gjort bedömningen. (Global Reporting 
Initiative, AL – GRI:s tillämpningsnivåer, 2006)   
 

 
 
Figur 2 – Kriterier för tillämpningsnivåerna (Global Reporting Initiative, AL – GRI:s 

tillämpningsnivåer, 2006, s.2)   
 
Syftet med nivåerna är att tydligt informera läsare i vilken omfattning ramverket har använts 
och att det sedan successivt går att utveckla redovisningen och redovisa enligt högre nivåer. 
Tanken med de olika nivåerna är att de ska fungera som en form av motivation för företagen 
för att bli bättre på att redovisa hållbarhet. (Global Reporting Initiative, AL – GRI:s 

tillämpningsnivåer, 2006) 
 
Till varje tillämpningsnivå kan ett plustecken läggas till. Plustecknet innebär att 
redovisningen i någon form har blivit oberoende granskad och GRI uppmanar alla företag att 
låta genomföra en sådan granskning. Den som granskar måste uppfylla vissa kriterier som ska 
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bestyrkas i rapporten och normalt uppfyller specialistrevisorer som är anställda av företagets 
revisionsbyrå kraven. (Larsson & Ljungdahl, 2008)  
 

3.5.2 Redovisningsprinciper 

Det finns tre stycken vägledningsprinciper vars uppgift är att tillsammans användas som 
vägledning till vad redovisningen ska innehålla. Dessa är väsentlighet, kommunikation med 

intressenter samt hållbarhetssammanhang. För varje princip finns ett antal tester som 
företaget kan använda sig av som vägledning till hur principerna ska användas. (Global 
Reporting Initiative, G3 Riktlinjer för hållbarhetsredovisning, 2006) 
 
Det finns även såkallade kvalitetssäkringsprinciper, dessa principer är grundläggande för att 
kunna uppnå en effektiv transparens. Principerna är balans, fullständighet, precision, 

jämförbarhet samt tillförlitlighet. Även för dessa principer finns det tester för att se om den 
insamlade informationen uppfyller principerna. (Global Reporting Initiative, G3 Riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning, 2006) 
 

3.5.3 Standardupplysningar 

Vid tillämpning av GRI: s ramverk krävs vissa krav på standardupplysningar. Kraven varierar 
beroende på vilken tillämpningsnivå företaget har valt att redovisa enligt (Global Reporting 
Initiative, AL – GRI:s tillämpningsnivåer, 2006). Företaget är skyldigt att lämna upplysningar 
om hur företagets hållbarhetsarbete är kopplat till företagets strategi och profil. 
Hållbarhetsstyrnings upplysningar ska ange hur företaget hanterar de olika områden som 
redovisningen berör, det för att ge intressenten en förståelse för vissa specifika resultat. 
Resultatindikatorerna är till för att ge jämförbar information. Dessa indikatorer är antingen 
kvalitativ eller kvantitativ information om resultat kopplade till företaget som visar på 
förändringar över tiden. (Global Reporting Initiative, G3 Riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning, 2006) 
 

3.5.4 Resultatindikatorer 

Resultatindikatorerna delas upp i ekonomiska, miljömässiga och sociala indikatorer. För varje 
indelningsområde finns det olika kärn- och tilläggsindikatorer. Kärnindikatorer är de 
indikatorer som i GRI:s riktlinjer har identifierats och bedömts vara intressanta för de flesta 
intressenterna och som grund anses väsentliga. Tilläggsindikationer i GRI:s riktlinjer är 
betydelsefulla för vissa men inte för de flesta företag. (Global Reporting Initiative, G3 

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning, 2006) 
 

3.6 Redovisningsprocessen enligt GRI 

3.6.1 Fas 1 – Förbered och planera redovisningsprocessen 

Det kan vara bra att börja med att fastställa vad den slutliga hållbarhetsredovisningen ska 
innehålla. För att göra det bör företagen så tidigt som möjligt fastställa eventuella restriktioner 
som begränsar friheten i redovisningen. Att hämta inspiration från konsulter eller andra 
företags hållbarhetsredovisningar är en god ide för såväl nybörjare som vana 
hållbarhetsredovisare. GRI:s riktlinjer innehåller ett i princip färdigt förslag till ens struktur 
som smidigt går att anpassa till företagens verksamhet. Det kan även vara lämpligt att 
fastställa en handlings- och tidsplan för genomförandet av de olika aktiviteterna som krävs. 
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Slutligen kan det vara bra att ha ett möte med de personer som kommer att vara delaktiga i 
processen samt företagsledningen. Mötets syfte bör bla vara att bedöma vilken miljömässig, 
social och ekonomisk påverkan företaget idag har på sin omgivning samt vad de gör för att 
förbättra den negativa påverkan samt vilka hållbarhetsaspekter som bör redovisas osv. 
(Larsson & Ljungdahl, 2008) 
 

3.6.2 Fas 2 – Identifiera och kommunicera med intressenterna 

Den här fasen syftar till att samla in synpunkter från företagets olika intressenter för att ta reda 
på vilka hållbarhetsaspekter som intressenterna efterfrågar. Inputen som företaget får bildar en 
stabil grund för en fortsatt redovisningsprocess. (Larsson & Ljungdahl, 2008) 
 
Här identifierar företaget de intressenter som är viktiga att kommunicera med. För 
företagsledningen är det en viktig uppgift att observera intressenternas behov och önskemål 
eftersom ett företag kan sägas vara uppbyggt som ett nätverk av intressenter både innanför 
och utanför företaget. När intressenterna ska identifieras kan det vara bra att göra en lista över 
de specifika intressenterna och sedan prioritera och kontakta de som anses vara viktigast för 
redovisningsprocessen. Prioriteringen sker lämpligast utifrån den här listan över alla tänkbara 
intressenter som antingen påverkar eller påverkas av företaget. Därefter är det möjligt att dela 
in dem i två olika grupper, direkta eller indirekta intressenter, där prioriteringen sker efter en 
bedömning av i vilken utsträckning de påverkar eller påverkas av de ekonomiska, 
miljömässiga respektive sociala mål som företaget har. Genom att denna indelning görs är det 
möjligt för företaget att välja ut vilka de ska föra en dialog med. Syftet med den 
intressentdialogen som uppkommer är att skapa en uppfattning om vilka frågor som 
intressenterna anser är viktiga för företaget att arbeta med när det gäller 
hållbarhetsredovisningen. Dialogen kan även på lång sikt vara en fördel då den kan leda till 
samarbeten och utvecklingsmöjligheter för företaget. Trots intressenternas synpunkter på 
innehållet i hållbarhetsredovisningen är det företagsledningen som tar det slutgiltiga beslutet. 
(Larsson & Ljungdahl, 2008) 
 
Intressentdialogen som uppkommer när intressenterna identifierats bör struktureras efter ett 
förslag till innehåll som framkommit under fas ett, en bra hjälp kan då vara de standardiserade 
upplysningar som finns i GRI:s riktlinjer. Det finns även olika metoder för att genomföra en 
dialog med intressenterna och det kan handla om allt från personliga möten till enkäter. 
Vilken metod företaget använder sig av beror på omständigheter, vilka preferenser företaget 
har samt vilka intressenter som ska kontaktas. (Larsson & Ljungdahl, 2008) 
 

3.6.3 Fas 3 – Avgränsa och fokusera redovisningen 

I den här fasen använder sig företagen främst av väsentlighetsprincipen. Alla tänkbara 
hållbarhetsaspekter som tagits fram genom fas ett och två bör nu väsentlighets testas för att 
sålla fram de aspekter som är väsentliga att redovisa. Förutom väsentlighetsprincipen bör 
företagen i den här fasen även ta hänsyn till principerna hållbarhetssammanhang och 
fullständighet som vägledning för vilka aspekter som bör finnas med i redovisningen. I den 
här fasen finns det även utrymme för att besluta om mål för de mest väsentliga 
hållbarhetsaspekterna. Med rimliga men ambitiösa mål kan redovisningen bli ett verktyg för 
positiva hållbarhetsförändringar i företaget. (Larsson & Ljungdahl, 2008)   
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3.6.4 Fas 4 – Samla in och följ upp information till redovisningen  

Avsikten med denna fas är att påbörja mätning, rapportering samt mätning av de indikatorer 
som fas ett till tre har identifierat som mest väsentliga. Här bör företaget regelbundet och 
systematiskt samla in den information som behövs för att kunna redovisa de i faserna utvalda 
indikatorerna för att kunna garantera en redovisning med god kvalitet. GRI:s principer för 
redovisningskvalitet, dit bland annat jämförbarhet, tillförlitlighet och tydlighet ingår bör även 
här uppmärksammas och företagen bör sträva efter att tillgodose så många som möjligt av 
dessa. För vissa indikatorer finns det hos företagen redan en god rutin för insamling av data 
och då kan det bara behövas små justeringar medan andra indikatorer helt saknar system för 
insamling vilka då kräver nya rutiner. Fas fyra är den längsta rent tidsmässigt då den oftast 
sträcker sig över hela året från och med beslutet om hållbarhetsredovisningens innehåll som 
fastställs i fas tre. Fas fyra är även ett moment som återkommer i utvecklingen med framtida 
hållbarhetsredovisningar och i ett idealfall utgör den en naturlig del av den löpande interna 
rapporteringen och uppföljningen. (Larsson & Ljungdahl, 2008) 
 

3.6.5 Fas 5 – Sammanställ, skriv och publicera redovisningen  

Till sist sammanfattar företaget alla indikatorer och nödvändig information. Sedan börjar 
skrivprocessen som resulteras i en publikation som kan börja spridas till intressenterna. Här 
bör företaget fundera på vilken distributionskanal som är bäst lämpad för företagets 
intressenter då det är möjligt att det kan behövas olika kommunikationsformer till olika 
intressenter. Det är först när företagen har bestämt vilka distributionskanaler som ska 
användas som redovisningen kan påbörjas på riktigt även om vissa delar om bland annat 
företagets styrning och beskrivning av verksamheten kan skrivas i förväg. GRI föreslår även 
att den slutgiltiga versionen av hållbarhetsredovisningen skickas till utvald personal på 
företagen för att säkerställa att redovisningen accepteras och är förståelig internt. Det sista 
som kan göras är att ange vilken tillämpningsnivå som valts och välja en oberoende part som 
granskar redovisningen för att ge en ökad trovärdighet. (Larsson & Ljungdahl, 2008) 
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4 Empiri 

I följande avsnitt redovisas data som har samlats in via intervjuer från våra sju respondenter. 

Varje företag har först en kort företagsbeskrivning och därefter redovisas deras svar på 

problemområdena regeringsbeslut, arbetsprocess, intressentdialog och tillämpningsnivå.  

4.1 Bilprovningen 

Bilprovningen ägs till 52 procent av staten, resterande del ägs av åtta andra 
branschorganisationer. Bilprovningen är ett av världens ledande företag inom 
fordonsbesiktning. Deras kontrollbesiktningar bidrar till en ökad trafiksäkerhet och färre 
trafikolyckor med följd att fler liv räddas. Genom en miljökontroll av fordon bidrar 
Bilprovningen till en minskad miljöpåverkan från trafiken. Företagets huvuduppgift är att 
bidra till en ökad trafiksäkerhet genom att utföra besiktningar, men också genom att förmedla 
viktig och bra information till fordonsägare. Bilprovningen anser sig ha god möjlighet att i 
samband med besiktningen öka kunskapen och påverka bilförares beteenden. Bilprovningen 
är rikstäckande och har 180 fasta stationer och två mobila anläggningar. (Bilprovningens 
Hållbarhetsredovisning, 2008) 
 
Vi har intervjuat Cecilia Blom Granlund som arbetar som informationschef på Bilprovningen. 
Cecilia har arbetat på företaget i fem år, från början var hon informatör innan hon övergick till 
informationschef. Bilprovningen har nyligen infört en marknadsavdelning på grund av att 
företaget snart kommer att bli konkurrensutsatta. Hon arbetar idag med den interna 
informationen, är presstalesman och har medieansvar samt har hand om den finansiella 
kommunikationen. Cecilia tycker att det är viktigt att företag arbetar med hållbar utveckling, 
både för företagets egna värderingar och för att tillfredställa intressenternas behov. Däremot 
har hon ställt sig frågan hon om det verkligen är viktigt att redovisa arbetet. Innan beslutet 
från regeringen kom redovisade Bilprovningen sitt hållbarhetsarbete (trafiksäkerhet, miljö och 
arbetsgivaransvar), även om det inte skedde under begreppet ”hållbarhet”.  
 

4.1.1 Regeringsbeslutet 

När beslutet från regeringen kom var reaktionen från företaget inte särskilt positiv. Det blev 
problematiskt eftersom GRI är ett komplext ramverk som företaget sedan innan inte hade 
någon direkt kunskap om. I och med att GRI är komplext tyckte de att beslutet kom tätt inpå 
det krävda genomförandet och frågan om de överhuvudtaget skulle klara av att framställa en 
sådan rapport var stor. I efterhand har även näringsdepartementet erkänt att de var osäkra på i 
fall företagen skulle lyckas att framställa en GRI rapport inom tidsramen. Cecilia tyckte inte 
att Näringsdepartementet på något sätt underlättade eller hjälpte företaget med att få fram en 
redovisning enligt GRI rent praktiskt. Det som erbjöds var ett seminarium där de fick 
information om GRI:s syfte, utöver det fick de klara sig själva.  
 
Det var först när första hållbarhetsredovisningen var färdig som hon insåg hur värdefullt 
arbetet med att ta fram redovisningen var. Det blev en självrannsakan för företaget med 
många positiva följdeffekter.  
 
Departementet har nu skapat ett nätverk för alla statliga bolag där de som är ansvariga för 
hållbarhetsredovisningen i respektive företag har möjlighet att träffas några gånger per år. Här 
har de möjlighet att diskutera GRI samt lyfta fram de frågor som företagen anser är viktiga i 
hållbarhetsarbetet. Cecilia är mycket positiv till detta nätverk då det är berikande att byta 
erfarenheter med andra. Däremot är hon besviken på media som inte lyft fram 
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regeringsbeslutet som ställts på de statliga bolagen om att ta fram en hållbarhetsredovisning. 
Hon tror att det skulle kunna ha satt press på andra företag att arbeta mer med dessa frågor, 
hon hoppas dock på en debatt längre fram. 
 
Om kravet från regeringen inte hade kommit tror hon att företaget ändå hade arbetet aktivt 
med dessa frågor, något som de har gjort sedan 40 år tillbaka. Däremot är hon tveksam till att 
det hade resulterat i en hållbarhetsredovisning i synnerhet inte enligt GRI. Hon tror heller inte 
att de hade arbetat med hållbar utveckling i styrkortet på samma sätt som de gör idag.  
 

4.1.2 Arbetsprocessen  

Det Bilprovningen gjorde efter departementets beslut var att sätta sig ner och studera GRI för 
att få förståelse för hur ramverket fungerade. Företaget blev då kontaktade av studenter från 
IHM (Institutet för Högre Marknadsföringsutbildning) Business School som undrade om de, 
som en del i sitt examensarbete, kunde få hjälpa till att framställa en projektplan för hur 
hållbarhetsredovisningen skulle utformas. Bilprovningens ansvariga tackade snabbt ja till 
studenternas förfrågan. Studenterna tog fram förslag och höll så kallade workshops för 
ledningsgruppen och övriga ansvariga i företaget. Studenterna förklarade GRI:s syfte och vad 
som förväntas av företag som ska tillämpa regelverket. Det skapade en god plattform för 
Bilprovningens fortsatta arbete med hållbarhetsredovisningen. Utöver studenternas hjälp 
sneglade företaget på andra statliga företags hållbarhetsredovisningar för att få inspiration, 
framför allt Apotekets och SJ:s hållbarhetsredovisningar som var bra utformade och lätta att 
förstå. Själva arbetsprocessen för första året blev inte lika dyr som de först hade trott, 
slutnotan hamnade på ca 500 000 kronor. Det som var mest kostsamt var att de befintliga 
revisorerna fick anlita GRI-experter för granskning eftersom revisorerna själva inte 
behärskade detta regelverk fullt ut.  
 
Cecilia anser inte att införandet av GRI har ändrat företagets syn på hållbarutveckling då detta 
varit syftet med verksamheten under de senaste 40 åren. Det som företaget har börjat arbeta 
mer med efter införandet är att beakta mänskliga rättigheter vid inköp samt att börja ta fram 
en uppförandekod. Cecilia tycker att det är en framgång att företaget har börjat mäta hur 
mycket de bidrar till en hållbar utveckling. 
 

4.1.3 Intressentdialogen 

Bilprovningen har fått mycket positiv respons på sin rapport, de har fått höra av andra att de i 
jämförelse med andra företag ligger i topp med sin hållbarhetsredovisning. Många intressenter 
anser att företaget redovisar aspekterna öppet och detaljerat. I företaget idag är det ca 250 
medarbetare som är inblandade i arbetet på något sätt. Det är allt ifrån platschefer som 
knappar in sina resultat som sedan går in i de centrala systemen och efter diverse beräkningar 
resulterar i olika nyckeltal.  
 
Företaget har kontinuerliga dialoger med intressenterna, dessa görs på många olika sätt, ett 
exempel på detta är imageundersökningar som görs både internt och externt för att på så sätt 
se gapet mellan dessa. Företaget genomför även kundnöjdhetsmätningar, medarbetarenkäter 
samt mångfaldsundersökningar. Vd:n har startat en intern blogg via intranätet där medarbetare 
kan tycka till och ställa frågor. De senaste åren har ledningsgruppen rest ut i landet och träffat 
medarbetarna på de olika stationerna för att besvara frågor och samla in synpunkter. Dessa 
synpunkter har varit en viktig input för företagets utveckling. En hjärtefråga för alla 
medarbetare är Bilprovningens bidrag till trafiksäkra bilar på vägarna. Däremot tycker Cecilia 
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att de kan bli bättre på att be om synpunkter från intressenterna på vad som ska redovisas. Det 
kommer en del interna synpunkter dock inte många, vilket förmodligen beror på att GRI 
fortfarande är relativt okänt för de flesta intressenter. Bilprovningen har märkt en positiv 
förändrad attityd från sina intressenter, intressenterna är imponerade av deras 
hållbarhetsarbete. Det märks bla genom att många intressenter hör av sig och ger positiv 
feedback. Företaget är idag också efterfrågade som föredragshållare inom arbetet med hållbar 
utveckling eftersom intressenter tycker att Bilprovningen är föregångare i detta. Även 
granskarna av hållbarhetsrapporten blev positivt överraskade då de såg hur bra företagets 
processer, rapportering och rutiner fungerade. 
 

4.1.4 Tillämpningsnivå 

För verksamhetsåret 2008 redovisade Bilprovningen enligt tillämpningsnivån C+. I samband 
med 2009 års redovisning höjdes ambitionsnivån och den uppfyller nu kraven för B-nivå. 
Cecilia anser inte att nivån i sig är viktig utan snarare hur företagen jobbar med frågorna. Nu 
vill företaget låta hållbarhetsarbetet sätta sig i ett par år och förbättra sig på befintlig nivå 
innan de väljer att kliva upp ytterliggare en nivå, visionen är naturligtvis att redovisa på den 
högsta tillämpningsnivån som är A.  
 

4.2 Posten 

Posten ägs av staten till 100 procent, deras uppdrag av staten är att säkerställa brev- och 
paketdistribution i hela Sverige och samtidigt utveckla värdet av statens aktieinnehav. Posten 
delar ut post till 4,5 miljoner hushåll och 900 000 företag fem dagar i veckan, tömmer 30 000 
brevlådor samt erbjuder service på cirka 4 000 serviceställen runt om i Sverige. Posten är 
Sveriges största transportör vilket i huvudsak ställer krav på miljöutsläpp i samband med 
utdelningen av brev och paket. (Postens Hållbarhetsredovisning, 2008) 
 
Vi har intervjuat Elisabet Johansson som är chef för Investors Relations. Elisabet har arbetat 
på företaget i ca fyra och ett halvt år och hennes arbetsuppgifter är främst att utveckla Posten 
Nordens externa ekonomiska information i form av delårsrapporter och årsredovisningar. Hon 
har även hand om utvecklingen av Posten Nordens hållbarhetskommunikation där exempelvis 
hållbarhetsredovisningen ingår. Arbetsuppgifterna har i princip varit desamma sedan hon 
började på Posten.  
 
Elisabet anser att det är viktigt för Posten att redovisa hållbarhet eftersom de har en stor 
transportverksamhet och företaget vill visa hur de arbetar med att minska sin påverkan på 
miljö och klimat. Hon tycker att det är viktigt att redovisa hållbarhetsarbetet både för 
företagets egna värderingar samt för intressenterna då hon anser att det är viktigt att visa 
intressenterna hur företaget arbetar med och bidrar till en hållbar utveckling. När det gäller det 
egna företaget är arbetet med hållbar utveckling viktigt för att företaget ska kunna bli än mer 
medvetna om att göra rätt saker i det interna arbetet. Posten har redovisat enligt GRI sedan 
2005, vilket delvis beror på att regeringen redan då pekade på att GRI var ett bra regelverk att 
följa för statliga bolag. Första året följde företaget inte regelverket fullt ut utan GRI var mest 
som en utgångspunkt för hållbarhetsredovisningen. De hade heller ingen granskare i början 
och räknade inte indikatorerna. Innan 2005 hade Posten ingen hållbarhetsredovisning utan då 
gjorde de endast en miljöbeskrivning.  
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4.2.1 Regeringsbeslutet 

Att regeringen kom med beslutet om en obligatorisk hållbarhetsredovisning enligt GRI gjorde 
ingen skillnad för Posten eftersom de redan tillämpade detta regelverk. Den enda skillnaden 
som blev var att redovisningen även skulle vara bestyrkt av en extern part. Elisabet tycker att 
det i grunden är positivt om företag tillämpar samma principer, vilket skapar större 
möjligheter att jämföra bolag med varandra. Det som kan vara negativt är att det kan bli en för 
omfattande rapportering som kanske inte är relevant för företaget. När det gäller vilken hjälp 
och stöttande som bolagen fått från Näringsdepartementet berättar Elisabet att de inte behövde 
någon hjälp eftersom de redan var väl insatta i GRI. Hon är medveten om att det var en del 
möten och att Posten var med på några av dem eftersom det var intressant att höra hur andra 
företag resonerade kring beslutet. Det införda nätverket för statliga bolag anser Elisabet är bra 
men de har själva inte varit särskilt aktiva i det utan de har endast valt att vara med på några 
träffar. Elisabet anser att regeringsbeslutet har blivit mest uppmärksammat utomlands vilket 
hon delvis tror beror på att svenska företag har kommit ganska långt i sitt hållbarhetsarbete 
men att andra länder ligger lite efter.   
 

4.2.2 Arbetsprocessen 

För att börja redovisa enligt GRI behövde Posten viss extern hjälp de anlitade dock inga 
konsulter endast för GRI utan deras befintliga konsulter hade den kompetens som behövdes. 
Posten använde den externa hjälpen i både årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen. 
Företaget hade även intern kompetens när de började arbeta med GRI och personalen har inte 
behövt genomgå några utbildningsprogram. Posten har bla läst och fått inspiration från 
Trelleborg AB:s hållbarhetsredovisning som 2006 vann pris för bästa fristående 
hållbarhetsredovisning, samt Tyska och Holländska posten. Elisabet ser det som en del i 
utvecklingen att försöka benchmarka företag i både den egna branschen och andra branscher. 
 
Det är idag cirka 10 personer som deltar i arbetet med att utforma de olika delarna i rapporten 
och det är i huvudsak personal från personal-, miljö- samt kommunikationsavdelningarna. 
Elisabet anser inte att GRI har medfört någon ytterligare kostnad för företaget innan beslutet 
om att hållbarhetsredovisningen ska granskas externt kom. När de nu måste ta in externa 
revisorer som gör det arbetet blir det däremot en merkostnad för företaget. Redovisningen 
enligt GRI har inte gett Posten någon förändrad syn på hållbar utveckling, de har alltid arbetat 
med frågor som berör ämnet. Posten har valt att göra en separat hållbarhetsredovisning för att 
det har varit praktiskt, Elisabet anser att de har ett väl integrerat hållbarhetsarbete i den 
löpande verksamheten. Posten styr och följer upp verksamheten mot en balans av finansiella 
och icke-finansiella mål som innehåller deras viktigaste hållbarhetsaspekter.  
 

4.2.3 Intressentdialogen 

Intressentdialogen är mycket viktig för Posten och den sköts på flera olika sätt. Lokala chefer 
träffar politiska beslutsfattare i kommuner och pratar om deras verksamhetsförutsättningar 
samt eventuella förändringsbehov. Centralt sköter företaget dialogen med olika 
intressentgrupper som t.ex. företrädare för glesbygdsintressen och handikapporganisationer. 
Kunddialogen sköts av säljkår, kundtjänst samt via olika evenemang. Posten genomför även 
med hjälp av en extern part kundundersökningar två gånger per år där totalt ca 2400 kunder 
får svara på vad de tycker om Postens tjänster, priser, kvalitet m.m. Medarbetarna får med 
hjälp av en extern part möjlighet att ge sitt omdöme om företaget. Genom samtal med både 
kunder och lokala beslutsfattare kan Posten utläsa vad som är viktigt att redovisa utifrån 
intressenternas perspektiv. Posten lägger sedan till indikatorer som företaget själva tycker är 
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viktiga och som även är betydelsefulla för de intressenter som läser redovisningen. Enligt 
Elisabet har de inte märkt någon förändrad attityd för intressenterna med avseende på att de 
redovisar enligt GRI. Posten utvärderar i hållbarhetsredovisningen samt får respons från 
intressenterna, de har dock ännu inte en så pass strukturerad och systematisk undersökning 
som direkt säger vad intressenterna tycker om redovisningen.   
 

4.2.4 Tillämpningsnivå 

Sedan 2006 och fram till regeringsbeslutet redovisade Posten enligt tillämpningsnivå B. 
Posten redovisar idag enligt tillämpningsnivå B+.  Elisabet anser inte att nivåerna i sig är en 
kvalitetsstämpel på redovisningen. Det viktiga med en hållbarhetsredovisning är att den ger en 
rättvisande och tydlig bild av det hållbarhetsarbete som sker på företaget.  

4.3 Rymdbolaget 

Rymdbolagets engelska namn är Swedish Space Corporation. Företaget ägs till 100 procent av 
svenska staten och förvaltas av näringsdepartementet. Företaget arbetar med rymdteknik som 
är ett oumbärligt och strategiskt viktigt hjälpmedel till att få en global överblick över de 
faktorer som påverkar klimatet. Företaget även utvecklar, testar, sänder upp och sköter driften 
av rymd- och flygsystem. (Rymdbolagets hemsida, Om koncernen, Vår verksamhet, 2010) 

 

Vi har intervjuat Lisbeth Nilsson som är avd chef för Infrastruktur på Esrange samt 
divisionschef för divisionen Aerospace services på FMV:s provplats i Vidsel. Utöver det 
håller hon i Rymdbolagets hållbarhetsarbete. Lisbeth har varit anställd på Rymdbolaget sedan 
tre år tillbaka, hon började som avdelningschef på provplatsen i Vidsel. Innan 
regeringsbeslutet kom redovisade företaget inte några hållbarhetsaspekter förutom de som 
finns lagstadgade i andra regelverk. Däremot har de redan tidigare arbetat med miljöfrågor 
genom uppdrag åt kunder i form av uppsändning av raketer, ballonger, satelliter där forskare 
med sina nyttolaster kunnat studera olika miljörelaterade projekt. De källsorterar sitt avfall, 
har egen kompostanläggning på Esrange, utför energieffektiviserande åtgärder i byggnader 
och i verksamheterna samt prioriterar bränslesnåla fordon. 
 

4.3.1 Regeringsbeslutet 

När beslutet från regeringen kom möttes det av blandade känslor, GRI var helt okänt för 
Lisbeth och företaget. Företaget klarade sig ändå bra med att få fram en redovisning i tid och 
hon anser inte att beslutet kom tätt inpå det begärda genomförandet. De fick i samband med 
beslutet göra lite omstruktureringar eftersom arbetet med hållbarhetsfrågorna innan låg 
utspridda på varje enskild enhet. Lisbeth ser inte merarbetet som redovisningen innebär som 
onödigt utan tycker att det är bra att företaget synliggör vad de har gjort och hur de arbetar 
med hållbarhetsfrågorna. Hon tycker dock att kostnaden för att ta fram en 
hållbarhetsredovisning i enighet med GRI blev något stor. Lisbeth tycker att 
Näringsdepartementet har gjort bra ifrån sig i helhet vad gäller hjälp och stöttande. Hon är 
positiv till att departementet har infört ett nätverk för de statliga bolagen där de kan diskutera 
och stötta varandra i arbetet med GRI. De statliga bolagen ses några gånger per år och har då 
möjlighet att lyfta fram de frågor företagen tycker är viktiga. Lisbeth har inte sett mycket i 
media om regeringsbeslutet, det tror hon beror mycket på att annat har varit i fokus, bla 
finanskrisen. Hon tror dock att ett större intresse för detta kommer att komma så småningom. 
Idag ser hon mest att det är studenter som uppmärksammat GRI i samband med 
examensarbeten. 
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Om kravet inte kommit hade företaget jobbat mycket med de bitarna ändå, de hade dock inte 
synliggjort det i affärs och verksamhetsplaner lika tydligt. Hon tycker att GRI har lett till att 
företaget arbetar mer intensivt med hållbarhetsfrågorna än om kravet inte kommit. Det har 
skapat mer press på arbetet med dessa frågor och hjälpt till att pusha företaget i arbetet med 
detta.  
 

4.3.2 Arbetsprocessen 

Rymdbolaget valde att anlita en konsult för att få fram en hållbarhetsredovisning enligt GRI.  
De anlitade Christine Wallander från URS-Nordic AB och påbörjade relativt snabbt arbetet. 
Christine hade arbetat mycket med GRI innan, hon berättade mycket om GRI och dess syfte 
och styrde in företaget på rätt spår. Företaget utsåg en arbetsgrupp och med konsultens hjälp 
var det inte svårt att få fram en fullständig rapport. Kostnaden för 2008 tyckte hon var ganska 
stor, ca 600 000 kronor, där konsulten och revisionen var kostsammast. Rymdbolaget tittade 
även på hur andra rymdföretag redovisade hållbarhet och gjorde en bedömning av 
målområden. Idag är de en arbetsgrupp med 10 representanter från olika delar i 
organisationen som arbetar med hållbarhetsrapporten, Lisbeth leder arbetsgruppens arbete. 
Gruppen tar fram förslag till mål och aktiviteter som sedan lyfts fram via Lisbeth till 
företagsledningen för beslut. Företaget har nu modeller som de arbetar enligt därför krävs inte 
lika stor arbetsinsats längre som i början. Redovisningen enligt GRI har definitivt lett till ökat 
fokus på hållbarhet inom samtliga områden. Det finns numera också information om GRI och 
hållbarutveckling på intranätet samt att mål och aktiviteter inom hållbarhet ska integreras i de 
olika divisionerna i företaget. 
 

4.3.3 Intressentdialogen 

Lisbeth anser att intressentdialogen är mycket viktig för deras verksamhet. Företaget har 
dialog med politiker, kunder och övriga intressenter. Detta sker via sedvanliga möten, 
kundträffar, samrådsmöten, utställningar, mässor mm. Att intressentdialogen är mycket viktig 
har till en del att göra med att Rymdbolaget är beroende av hur mycket politiker satsar pengar 
i rymden i den statliga rymdbudgeten även rymdstyrelsen får medel från ägaren. Rymdbolaget 
för viktiga dialoger med bla politiker, kommunen i Kiruna, länsstyrelsen och samebyarna. 
Enligt Lisbeth har intressenterna inte en direkt koppling till vad de väljer att ta med i 
rapporten men deras åsikter är viktiga. Hon har dock märkt ett visst ökat intresse och 
förfrågan från en del kunder. Bla har en utländsk kund frågat hur de arbetar med miljöfrågor 
och tydliggjort att de endast gör affärer med företag som arbetar med miljöfrågor på ett bra 
sätt. I det fallet tyckte det utländska företaget att deras arbete var väldigt bra. De har översatt 
2008 års rapport till engelska så att utländska intressenter har möjlighet att läsa den.  
 
Lisbeth tycker att hållbarhetsfrågorna är integrerade i den löpande verksamheten. Varje 
division och stödfunktion ska ta med aktiviteter i sina affärs- och verksamhetsplaner. Det är 
av praktiska skäl som Rymdbolaget har en separat hållbarhetsredovisning dock ingår den som 
en del, fast separat i företagets årsredovisning säger Lisbeth. 
 

4.3.4 Tillämpningsnivå 

Rymdbolaget redovisar på nivå C+ och har inte för avsikt att kliva upp någon nivå än. 
Företaget kommer dock att börja inkludera sina utländska dotterbolag i redovisningen. De har 
valt att redovisa på C-nivå för att det redan där krävs mycket av företagen att redovisa. 
Lisbeth ser ingen nytta med att kliva upp någon nivå utan vill bli bättre på att redovisa på 
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deras befintliga nivå. Hon poängterar också att det inte är något krav att redovisa enligt högre 
nivå. 
 

4.4 Sveaskog 

Sveaskog är Sveriges största skogsägare samt ledande leverantör av timmer, massaved och 
biobränsle. Företaget arbetar med markförsäljning, de tillhandahåller jakt och fiske samt mark 
för lokala företagare inom naturbaserad turism. Skogen är kärnan i företaget och företagets 
vision är att vara främst på att utveckla skogens värden. Sveaskog ägs till 100 procent av 
svenska staten och har som uppdrag att förvalta företagets skogar på ett föredömligt sätt, ur 
både produktions- och miljösynpunkt, för att trygga en långsiktigt hållbar utveckling. 
(Sveaskogs hemsida, Om Sveaskog, Vår verksamhet, 2010) 
 
Vi har intervjuat Charlotte Jönsson som arbetat på företaget i fyra år. Charlotte började på 
stab Information som ansvarig för arbetet med Års- och hållbarhetsredovisningen samt 
varumärkes frågor. Under perioder har hon även jobbat för stab Personal med rekrytering. 
Första april i år tillträdde Charlotte tjänsten som CSR-ansvarig på Sveaskog. Den tjänsten är 
relativ ny och tillkom för ungefär ett år sedan, i samband med att företaget gick över till att 
börja rapportera hållbarhet enligt GRI. I tjänsten som CSR-ansvarig kommer Charlotte att 
hålla i och koordinera GRI-rapporteringen samt följa upp den. Som stöd för detta arbete 
kommer hon att ha en GRI-grupp som bland annat består av Charlottes chef (chef för miljö- 
och hållbar utveckling), personalchef, informationschef, ekonomichef, inköpsansvarig etc. I 
denna grupp sker arbetet med väsentlighetsanalysen och vilka prioriteringar som ska göras. 
Charlotte kommer att leda gruppen och ansvara för att innehållet till hållbarhetsredovisningen 
kommer fram. Hon kommer även att vara kontaktperson för företagets externa revisorer och 
ha ansvar för att utveckla företagets sociala mål och uppförandekod. Charlotte kommer också 
att arbeta mycket med att skapa nätverk i organisationen för att förankra och integrera CSR-
frågorna ännu mer i företaget. Tjänsten innebär även ett arbete med att bygga nätverk externt 
samt arbete med intern och extern information kring hållbarhetsarbetet och rapporteringen. 
Charlotte kommer också delta i olika råd, t.ex. inköpsrådet för att se till att CSR-aspekten 
alltid finns med. Hon kommer även att finnas med som stöd vid deras olika intressentdialoger 
och se till att de genomförs och följs upp.  
 
Charlotte tycker att det är väldigt viktigt att redovisa hållbar utveckling. Företaget vill ha 
ansvarsfrågorna i centrum i allt de gör och hon tycker att det är viktigt att ge en tydlig 
redovisning av företagets hållbarhetsarbete, oavsett om det är positivt eller negativt. 
 

4.4.1 Regeringsbeslutet 

När beslutet från regeringen kom var det övervägande positiva känslor från Sveaskogs sida. 
Det positiva var att företagen får en tydlig mottagare av redovisningen och att GRI skapar en 
transparens, jämförbarhet och struktur. Negativt var att indikatorerna inte är helt 
lättillgängliga eller passar så bra för företaget då många indikatorer är generella och ska passa 
många olika företag. Eftersom det krävs en hel del formalia har tyvärr redovisningen, eller 
delar av den blivit mindre kommunikativ och lite mer svårtillgänglig eftersom det är mycket 
uppgifter som måste in någonstans. Charlotte kände till GRI innan beslutet pga. att hon 
arbetade med års- och hållbarhetsredovisningar och då tittade hon på hur andra företag 
redovisade och kom på det sättet i kontakt med GRI. Hon förstod dock inte då att det var 
såpass mycket formalia kring GRI. Charlotte anser inte att beslutet kom särskilt tätt inpå det 
begärda genomförandet, de var beredda på att beslutet skulle komma och fördelade om 
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resurser för att möta kravet. När beslutet kom var Charlotte lite i utkanten av processen, hon 
vet dock att Näringsdepartementet bjöd in till ett antal seminarier där information gavs om 
GRI. På dessa seminarier tipsades det om olika konsulter som var GRI-experter. Det införda 
nätverket med statliga bolag tycker hon är mycket bra. Hon har hittills bara deltagit vid ett 
tillfälle, men nätverk är bra och just möjligheten att lära känna kollegor på andra företag och 
bolla kring hur de löser olika saker är mycket värdefullt. Hon tror sig inte ha läst eller hört 
något om GRI kopplat till statliga företag i media efter införandet. Av tradition har Sveaskog 
varit duktig på miljöredovisningen och 2005 antog företaget sociala mål i företaget som de 
sedan följde upp och började redovisa efter. Men de har inte följt något annat regelverk innan. 
Hur hållbarhetsredovisningen sett ut idag om kravet inte hade kommit från regeringen är svårt 
att säga. Företaget var inne i en process redan innan och försökte skapa struktur och tydlighet. 
Ägarkravet har dock påskyndat processen, vilket är positivt. 
 

4.4.2 Arbetsprocessen 

För att komma igång med arbetet med GRI anlitade företaget konsulter från Ethos 
International när det gäller arbetet med väsentlighetsanalys etc. Sedan blev följden att de, som 
tidigare nämnt, utökade med tjänsten CSR-ansvarig. Personalen som är med och rapporterar 
har inte genomgått några utbildningar inom GRI. Charlotte anser att nyttan överstiger 
kostnaden med GRI pga. att det är viktigt att ha en transparens, jämförbarhet och tydlig 
struktur samt att kostnader inte har ökat särskilt mycket för företaget. Idag ser arbetet ut så att 
det finns en ansvarig och en informationsägare till varje indikator. Dessa hjälper till med att ta 
fram innehållet till respektive indikator. Det är mellan fem och tio personer som jobbar aktivt 
med detta. Sedan tillkommer ytterligare 10-15 personer som blir involverade som 
uppgiftslämnare och därmed även som granskare när det gäller korrigering etc. Företagets syn 
på hållbar utveckling anser hon inte har förändrats efter att de började rapportera enligt GRI. 
Däremot har redovisning enligt GRI tydliggjort och skapat en struktur för frågorna, vilket har 
gjort att arbetet med förbättringar också har blivit tydligare. Sveaskog har valt att ha 
hållbarhetsredovisningen som en del av årsredovisningen pga. att de olika delarna hänger ihop 
och det känns naturligt att samla allt i en trycksak även om den riskerar att bli lite väl tung. 
Charlotte anser att hållbarhetsfrågorna är integrerade i den löpande verksamheten, men det 
finns ännu mer att göra. Miljöfrågorna har med stöd av FSC-certifieringen (se 
intressentdialog) blivit en integrerad del och nu börjar företaget även få fram riktlinjer för 
upphandlingar etc. som gör att de sociala delarna också integreras bättre. Företaget har nya 
sociala mål som är tydliga och mätbara och därmed enkla att följa upp. Sveaskog har en 
uppförandekod som Charlotte kommer att arbeta med för att medvetandegöra samt 
levandegöra bland alla medarbetare. Kännedomen om uppförandekoden är god, men varför 
företaget har den är inte lika klart för alla. Sveaskog har läst och fått inspiration från andra 
företags hållbarhetsredovisningar vilket hon tycker är en naturlig del att lära sig genom. 
 

4.4.3 Intressentdialogen 

Sveaskog började tidigt arbeta med intressentdialoger eftersom de sedan början av 1990-talet 
har jobbat med den globala skogscertifieringen FSC. FSC, Forest Stewardship Council, är en 
oberoende internationell organisation för certifiering av ansvarsfullt skogsbruk. Målet är att 
skogen brukas på ett ansvarsfullt sätt, såväl miljömässigt, socialt som ekonomiskt. Dialogerna 
är ett sätt för företaget att prioritera de viktigaste frågor inom hållbarhetsområdet och de ger 
företaget värdefull information och bättre underlag inför beslut. Genom dialogerna kan de 
också, förhoppningsvis på ett tidigt stadium identifiera potentiella problem och möjligheter. 
Dialogerna slutar inte alltid i konsensus, men de ska kännetecknas av respekt för olika och 
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motstridiga intressen. Sveaskogs FSC certifikat revideras, det vill säga det följs upp att de 
sköter skogen enligt de riktlinjer som FSC satt upp. Charlotte tycker att det är viktigt att 
redovisa hållbarhet både för företagets och för intressenternas skull. Hur företaget brukar och 
sköter skogen berör otroligt många och många av deras intressenter finns lokalt där Sveaskog 
har skogsmark och bedriver verksamhet. Det är av stort värde för Sveaskog att ha en dialog 
med intressenterna och att förklara för dem hur företaget ser på skogsbruk och hållbar 
utveckling och att ta del av deras synpunkter.  Hållbarhetsredovisningen är en naturlig kanal 
att berätta vad företaget åstadkommer inom området och på detta sätt också ge uttryck för 
företagets värderingar. Kunder, leverantörer, entreprenörer och medarbetare genomför 
Sveaskog undersökningar med vartannat år där frågor om hållbarhet finns med. Framöver 
kommer företaget även att genomföra undersökningar med allmänhet, beslutsfattare och 
journalister. Dessutom genomför de dialogmöten, Forum Sveaskog, lokalt i de områden där 
de har skog och verksamhet. Till dessa bjuds företagets olika intressenter in, där t.ex. jägare 
får lyssna till kunders synpunkter vilket bidrar till en ökad förståelse för att det finns många 
olika aspekter i företagets arbete. Dialogmötena är också ett sätt för att på ett tidigt stadium 
försöka identifiera potentiella tvistefrågor. Dessa intressentdialoger vägs sedan ihop med 
företagets prioriteringar och är en input till vad som ska redovisas. Företagets 
hållbarhetsredovisning var uppskattad sedan tidigare och någon större förändring från 
intressenter har hon inte märkt sedan införandet. 
 

4.4.4 Tillämpningsnivå 

Första året började Sveaskog på en C-nivå med ett plus efter eftersom de lät sina revisorer 
granska den. De kände att steget upp till B-nivå inte var särkilt stort och därför valde företaget 
att ta det klivet. Nu tror Charlotte däremot att Sveaskog kommer att ligga kvar på B-nivå ett 
tag för att arbetet ska hinna integreras ordentligt både i företaget och inte minst i styrelsen. 
Sedan kan det möjligtvis vara dags att kliva upp på en A-nivå. 
 

4.5 Svenska Spel 

Svenska Spel ägs till 100 procent av svenska staten och ska erbjuda spel och lotterier efter 
tillstånd av regeringen. Företaget är Sveriges största spelföretag och ska vara ett trovärdigt 
och ansvarsfullt alternativ till illegal spelverksamhet. För företaget går ansvar före vinst 
(Svenska Spels hemsida, företagsfakta, 2010). Hållbarutveckling för svenska spel är i 
huvudsak att tillhandahålla spel på ett socialt ansvarsfullt, affärsetiskt och säkert sätt. 
(Svenska Spels Hållbarhetsredovisning, 2008) 
 
Vi har intervjuat Ann-Sofie Olsson, hon arbetar som Kommunikationsdirektör på Svenska 
Spel. Ann-Sofie har arbetet på företaget i sex år och har huvudansvaret för Svenska Spels 
stabsfunktion Information & CSR, där avdelningarna Intern information, CSR samt Press 
ingår. Arbetsuppgifterna är främst att samordna och utveckla den interna samt externa 
kommunikationen i företaget i de strategiska och operativa delarna. Ann-Sofie ansvarar även 
för hållbarhetsredovisningen, intressentanalysen, politiska kontakter samt mediekontakter. 
Tidigare har Ann-Sofie även varit marknads-, informations-, och produktutvecklingschef 
inom affärsområdet Restaurangspel, affärsområdeschef för AO Restaurang och chef för CSR 
& Public Affairs. 
 
Hon anser att det är viktigt för Svenska Spel att arbeta med hållbar utveckling då det ger en 
möjlighet att redovisa hur de arbetar med icke-finansiella mål, CSR-strategiernas relation till 
affärsstrategierna samt hur de lever upp till intressenternas förväntningar. Dessutom blir det 
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till följd av hållbarhetsredovisningen en utveckling av de interna processerna som Ann-Sofie 
anser är nyttig. Ann-Sofie tycker att det är lika viktigt att redovisa hållbarhet för 
intressenternas skull som för företagets egna värderingar. Det är viktigt att förstå att grunden 
till hållbarhetsredovisningen är att förstå intressenternas förväntningar och det åtagande de har 
mot dem likaväl som det är viktigt att arbeta med den interna processen för att förstå vilka 
förväntningar det finns internt på företaget. Svenska Spel redovisade enligt GRI även året 
innan beslutet kom, främst för att de hade fått klart för sig att beslutet snart skulle komma från 
regeringen och att det då var lika bra att börja direkt. Innan de började redovisa enligt GRI 
hade de under ca fem år gjort en samhällsredovisning som de bifogade med den finansiella 
redovisningen, där de på uppdrag från sina ägare Finansdepartementet redovisade sitt 
ansvararbete som i första hand avsåg arbetet med spelansvar. 
 

4.5.1 Regeringsbeslutet 

Innan beslutet från regeringen kom hade Ann-Sofie inte någon större kunskap om GRI. Att 
redovisa de icke-finansiella åtagandena samt hur arbetet med den rapporteringen går till är 
inte konstig i sig men just GRI modellen är väldigt komplex. Ann-Sofie tycker ändå att den är 
ganska lik en finansiell redovisning, det som skiljer dem åt är att det är väldigt stort fokus på 
intressentdialogen. Det som är positivt med beslutet om GRI är att det skapar en balans 
mellan finansiell och icke-finansiell redovisning. Företaget upplevde inte beslutet som 
negativt, de tyckte inte heller att beslutet kom tätt inpå det begärda genomförandet, hon 
poängterar att alla statliga företag hade ett år på sig att genomföra redovisningen. När 
regeringen kom med beslutet drog de igång en stor informationskampanj och de var duktiga 
på att hjälpa företagen. Ann-Sofie tyckte ändå att det var svårt att redovisa enligt GRI i 
början. Hon anser dock att de fick bra hjälp från Näringsdepartementet med många seminarier 
och utbildningar. Ann-Sofie tycker att det införda nätverket för de statliga bolagen är mycket 
bra då de kan prata och diskutera med andra företag. Ett hållbarhetsarbete är väldigt 
omfattande och tar mycket resurser, det är då positivt att det finns ett nätverk att bolla idéer 
med. När det gäller hur media har följt upp beslutet anser Ann-Sofie att de inte har följt upp 
det särskilt mycket utan att det mer är studenter som har uppmärksammat det. Hon tror att det 
kan bero på att det kan vara lite svårt att tränga sig in i GRI men att det skulle gå att få ut mer 
av media. 
 
Om regeringens krav om att redovisa enligt GRI inte hade kommit tror Ann-Sofie inte att de 
hade arbetat på samma sätt som idag. De hade fortsatt med samhällsrapporterna men troligtvis 
inte genomfört en redovisning utifrån GRI:s regelverk. Hon tycker däremot att beslutet ger ett 
mer strukturerat sätt att se vilka förväntningar som intressenterna har med GRI. Företagen 
trycks även framåt och de blir tvungna att ta ställning till vad som är relevant och inte, att ha 
med i redovisningen. 
 

4.5.2 Arbetsprocessen 

För att kunna genomföra en redovisning enligt GRI behövde Svenska Spel avsätta resurser 
och få mer kunskap om GRI. Till en början valde de därför att ta hjälp av konsulter och de 
anlitade då Intellectual Capital för hjälp med intressentanalysen, Deloitte för hjälp med 
redovisningen och bestyrkandet samt Solberg Kommunikation för hjälp med formgivningen. 
De har läst andra internationella spelbolags hållbarhetsredovisningar för att få inspiration i 
arbetet med redovisningen. Ann-Sofie har huvudansvaret för hållbarhetsredovisningen samt 
indikatorerna som finns med i den. Till sin hjälp har hon två projektledare därav en som 
arbetar på CSR-avdelningen, och från och med förra året har hon även en 
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hållbarhetscontroller till hjälp. Förutom dessa personer är det många olika funktioner i 
företaget som är inblandade i arbetet, speciellt vid framtagandet av relevansbedömningar, 
GRI-tal samt övriga nyckeltal. Ann-Sofie anser att nyttan överstiger kostanden med GRI 
eftersom det medför att de får ordning på interna processer i företaget. De får bra rutiner och 
system på saker som kanske annars bara finns i huvudet hos dem men inte riktigt kommer 
fram på något konkret sätt. Redovisningen enligt GRI har gjort företaget mer aktiva i arbetet 
med hållbar utveckling och den har framförallt gett dem en förståelse för hur viktigt 
ansvarsarbetet är för företagets hållbara utveckling. Svenska Spels hållbarhetsredovisning är 
en integrerad del av årsredovisningen just för att den ska vara en integrerad del av 
verksamheten. Svenska Spel anser att CSR-strategierna är en viktig del av affärsstrategin och 
de gör sitt bästa för att även få det att fungera operativt i företaget.  
 

4.5.3 Intressentdialogen 

Intressentdialogen är mycket viktig för Svenska Spel då de anser att det är viktigt att förstå 
intressenternas förväntningar, hur de upplever deras prestation samt hur de sätter in 
samhällsansvarsarbetet i ett affärsperspektiv. Detta ger båda parter en förståelse samt 
möjlighet till förbättringar och dialoger. Intressenterna har också väldigt stor inverkan på vad 
som ska redovisas då ägarna har en stor påverkan på företaget. Svenska Spel har två år i rad 
gjort en intressentanalys där ett externt företag har intervjuat de viktigaste intressenterna. 
Frågor har ställts till intressenterna utifrån områden som de vet att intressenterna tycker är 
viktiga, såsom miljöansvar, affärsetik, säkerhet och socialt ansvar. De har även ställt frågor 
om vilka förväntningar intressenterna har på Svenska Spel och om företaget lever upp till 
dessa förväntningar samt om det har skett förändringar från tidigare år. Företaget kan på detta 
sätt exempelvis se vilka områden de inte är lika medvetna om att arbeta med. Denna analys 
som görs i början av arbetet visar på vad som är viktigt för intressenterna. Att intressenterna 
tycker att spelansvar och miljöfrågor är viktigt är inget oväntat resultat. Däremot har de 
uppmärksammat att intressenterna även tycker att affärsetik och säkerhet är viktigt samt att de 
har höga förväntningar på dessa områden. Svenska Spel har alltid arbetat med att förebygga 
korruption, illegalt spel, penningtvätt m.m. Företaget har däremot tidigare inte berättat hur de 
arbetar med dessa områden och intressenterna har därför inte förstått att de har arbetat med 
det. Exempelvis är Svenska Spel vid misstankar om penningtvätt på casino enligt lag skyldiga 
att rapportera detta till Finanspolisen.  
 
Svenska Spel arrangerar även återkommande frukostmöten med riksdagsledamöter när de vill 
berätta om olika uppgifter som de anser är viktiga för beslutsfattare att få reda på. Exempel på 
detta kan vara vid en redovisning av en samhällsekonomisk rapport som är kallad Spelet Pris, 
vilken beskriver kostnaderna för samhället vad gäller spelproblem och vilken effekt Svenska 
Spels spelansvarsåtgärder har. 
 
Intressenterna ger företaget feedback genom de resultat som framkommer utifrån 
intressentanalysen där intressenterna själva på en skala bedömer hur stora förändringar som 
skett från föregående år. På detta sätt ser Svenska Spel att intressenterna tycker att de 
anstränger sig och att det händer saker inom företaget vilket har lett till en förändrad positiv 
attityd från intressenterna. 
 

4.5.4 Tillämpningsnivå 

Svenska Spel redovisar i nuläget enligt tillämpningsnivå C+. Ann-Sofie tycker inte att 
tillämpningsnivån i sig är viktig, däremot anser hon att det är viktigt att ha som mål att hela 
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tiden bli bättre. C+ är en effekt av vad de åstadkommer idag. Det är möjligt att företaget i 
framtiden kommer redovisa enligt en högre tillämpningsnivå men i nuläget ligger fokus på 
vad som är relevant för verksamheten på befintlig nivå. Svenska Spel rapporterar många olika 
indikatorer men deras hållbarhetsrevisorer tycker att processerna är lite otydliga och därför 
inte riktigt håller för en revision. Ann-Sofie menar på att det måste gå att bevisa det som görs 
och att det krävs bra processer för att det ska gå att granska. Om fler indikatorer kan uppfyllas 
är det möjligt att stiga upp en nivå av sig själv men huvudsaken är att arbetet görs på företaget 
och inte att det resulterar i en högre tillämpningsnivå. 
 

4.6 Systembolaget 

Systembolaget ägs till 100 procent av svenska staten. Systembolaget finns till för att de 
alkoholrelaterade problemen blir mindre om alkohol säljs utan vinstintresse. Företagets 
affärsidé är att med ansvar och bästa service sälja alkoholdrycker och ge kunskap om alkohol 
och hälsa. (Systembolagets hemsida, Om Systembolaget, 2010) 
 
Vår kontaktperson på Systembolaget har varit Nina Johansson som arbetar som CSR-ansvarig 
på företaget. Nina har arbetet på Systembolaget i drygt 2 ½ år och fram till årsskiftet arbetade 
hon 50 procent med PR och 50 procent med CSR. Från och med årsskiftet arbetar Nina 100 
procent med Systembolagets CSR-arbete. Som CSR-ansvarig har hon som ansvar att 
strategiskt och operativt koordinera, utveckla, stötta och driva företagets hållbarhetsarbete. 
Detta sker främst genom ett företagsövergripande CSR-råd som inrättades i mars 2010 samt 
genom ett antal arbetsgrupper. Tidigare hade företaget en CSR-grupp, en miljögrupp och en 
etikgrupp, vilka efter årsskiftet har gått samman till CSR-rådet.  
 
Nina anser att det är viktigt för Systembolaget att redovisa hållbarhet eftersom det är viktigt 
att ha en öppen och transparent information och kommunikation med intressenterna. För 
Systembolaget handlar det om att ha ett bra affärsmässigt agerande samt att leva upp till sina 
värderingar omtanke, kunskap och inspiration. Nina anser att redovisningen av hållbarhet 
främst är framtagen för intressenterna, då det är de som läser och bryr sig om vad som står i 
redovisningen. Systembolaget redovisade inte enligt GRI:s riktlinjer innan beslutet från 
regeringen kom, företaget har dock länge redovisat hållbarhetsfrågor. Systembolaget har alltid 
redovisat sitt alkoholpolitiska uppdrag, som är ett samhällsansvar i sig, i årsrapporten. De har 
även under många år redovisat hur de arbetar med att minska sin miljöpåverkan, hur de 
arbetar med att säkra och utveckla deras interna arbetsvillkor samt arbetet för att motverka 
korruption. Det som är nytt i och med GRI-rapporteringen är främst att 
hållbarhetsredovisningen har blivit mer heltäckande, framförallt vad gäller redovisning av hur 
de arbetar med att säkra en hållbar dryckesleverantörskedja likaså redovisningen av materialet 
och hållbarhetsstyrning. 
 

4.6.1 Regeringsbeslutet 

Nina kände inte till GRI särskilt väl innan beslutet från regeringen kom och hon tror inte att 
det var någon på företaget som var speciellt insatt i regelverket. Nina anser att det är en 
läroprocess för alla huruvida tolkningar ska ske och hur fri det går att vara i tolkningen. 
Beslutet från regeringen har varit mestadels positivt då de kan se att GRI, rätt använt, fyller 
funktionen av ett verktyg som hjälper företaget att systematisera och integrera sitt 
hållbarhetsarbete. Nina ser även positivt på GRI:s syfte; att för intressenterna göra företagens 
hållbarhetsarbete överskådligt och framförallt jämförbart företag emellan.  Det som kan vara 
negativt med GRI är om företag själva tolkar det alltför bokstavligt, det kan då lätt bli en 
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byråkratiskt och tung redovisning. Det är lätt att gå i den fällan när något är nytt och företag 
tror att de behöver redovisa allt. Nina tycker att det är viktigt att utgå ifrån den egna 
verksamheten och intressenternas synpunkter när redovisningen ska utformas, hon anser själv 
att företaget själva fortfarande är i lärandefasen. Hon tycker inte att regeringsbeslutet kom tätt 
inpå det begärda genomförandet utan företaget anade att det skulle komma som ett krav 
framöver och kunde således förbereda sig. Nina tycker att de fick tillräckligt med information 
från Näringsdepartementet när beslutet kom, däremot tycker hon att de kanske kunde ha fått 
ännu mer, men samtidigt tycker hon att det är svårt att säga vad det skulle ha varit för 
information eller hjälp, möjligtvis någon utbildning inom GRI. Näringsdepartementet hade 
informationsmöten där de berättade om GRI i stora drag, vad det går ut på och vad syftet från 
deras sida är etc. Hon tycker att det införda nätverket med statliga bolag är ett mycket bra 
initiativ, det handlar inte bara om GRI utan är ett hållbarhetsnätverk som fungerar väldigt bra. 
Systembolaget har varit på mötena och har även varit med som talare och berättat om sitt 
arbete med leverantörskedjan. När det gäller hur media har följt upp beslutet tycker Nina att 
det har varit relativt tyst och det är ingen som har hört av sig specifikt till dem.  
 
Hur Systembolagets hållbarhetsarbete hade sett ut idag om regeringens krav om att redovisa 
enligt GRI inte hade kommit tycker Nina är svårt att säga. Hon tror att de hade arbetat ganska 
lika eftersom de hade en ganska tydlig plan redan innan GRI kom, arbetet har dock blivit mer 
tydligt nu och kommer förmodligen att bli ännu tydligare med tiden. Nina ser GRI som ett 
ramverk som hjälper dem att styra upp sitt arbete ytterligare, de har dock fortfarande en resa 
kvar med att tydliggöra mål och göra arbetet mätbart på flera olika fokusområden.  
 

4.6.2 Arbetsprocessen 

Systembolaget är i början av sin GRI-rapportering vilket innebär att de prövar sig fram och lär 
av sina misstag och framgångar, inte minst fyller revisorernas granskning en viktig funktion i 
denna lärprocess. En av de främsta utmaningarna, vilket krävde såväl ny projektorganisation 
som ändrat arbetssätt, var att koordinera den interna och externa informationsinhämtningen 
för GRI med den som de gör för hela årsredovisningen. Inför GRI-rapporteringen har 
företaget haft hjälp av en konsult, för främst förståelsen och tolkningen av 
materialitetsanalysen och intressentdialogerna. Konsulten har även bidragit vid identifiering 
samt GRI-säkring av de indikatorer som stämmer bäst överens med det hållbarhetsarbete som 
Systembolaget har genomfört under året. Systembolaget har även anlitat flera olika konsulter, 
den löpande hjälpen har de fått av Ethos International. När Systembolaget anlitade de olika 
konsulterna uppmärksammade de att GRI även är relativt nytt bland konsulterna, vilket de 
upplever är orsaken till att konsulter ibland tolkar innehållet i GRI olika. De har även till viss 
del läst andras hållbarhetsredovisningar för att få inspiration i arbetet. Ytterligare en utmaning 
har varit att få hela organisationen att öppna upp och inte bara beskriva allt bra som gjorts 
under året utan även, utifrån GRI: s riktlinjer, beskriva eventuella dilemman och 
ärendehanteringen av dessa. Företagets egen personal har inte genomgått några regelrätta 
utbildningar utan de har haft en konsult som ett stöd och bollplank i GRI-processen. I 
dagsläget har Systembolaget inga konsulter till hjälp i arbetet med hållbarhetsredovisningen 
utan de har samlat ihop lärdomar från förra året och arbetar utifrån dessa.  
 
Företaget har en GRI-koordinator som ansvarar för informationsinhämtningen från 
uppgiftslämnare internt och externt. Vidare arbetar såväl enhetschefen för redovisning, CSR-
ansvarig samt en controller med GRI-rapporteringen. Utöver detta har företaget en 
övergripande projektledare för hela årsredovisningen samt en extern konsult som skriver 
själva redovisningen utifrån de underlag företaget får in. Systembolaget har inte haft en 
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formell styrgrupp för årsredovisningen utan huvudansvaret för hållbarhetsredovisningen har 
legat hos informationschefen, hur de ska göra under 2010 är ännu inte bestämt. 
Arbetsprocessen med GRI under 2009 startade innan sommaren i samband med att de inom 
sitt CSR-arbete påbörjade verksamhetsplaneringen för 2010 liksom säkrade Systembolagets 
nya strategiska plan utifrån CSR.  Inom ramen för det arbetet sammanställde de vilka 
intressentdialoger de genomfört hittills, genomförde materialitetsanalysen och identifierade 
utifrån denna och Systembolagets CSR-fokusområden, de indikatorer Systembolaget skulle 
redovisa för 2009. Under sommaren identifierades och togs de första kontakterna med 
uppgiftslämnarna, med vilka GRI-koordinatorn under tidig höst höll enskilda möten med. 
Under hösten skrevs texter utifrån GRI-riktlinjerna och siffror samlades in för att under 
januari genomföra en sista GRI-kvalitetetssäkring med extern konsult. Dock var processen 
rörig vad gällde att avgöra vilken information som skulle vara med i slutproduktionen utifrån 
GRI respektive utifrån ett kommunikativt perspektiv.  
 
Nina anser att hållbarhetsredovisningen är en dyr publikation som kanske inte så många läser 
med tanke på hur mycket arbete som företag lägger på den, dock händer det mycket bra 
internt under processen med redovisningen. Redovisningen blir ett sätt att lyfta 
hållbarhetsfrågorna och öka medvetenheten om vad hållbar utveckling faktiskt är. 
Systembolaget är långt ifrån i mål med sitt arbete men Nina ser att det håller på att hända 
någonting som absolut är värt de pengar som läggs ner på hållbarhetsredovisningen. 
Systembolaget har valt att ha hållbarhetsredovisningen som en integrerad del av 
årsredovisningen, vilket beror på att deras mål är att CSR ska vara integrerat i hela 
verksamheten dvs. det ska ingå i den befintliga styrningen samt alla medarbetares dagliga 
arbete. De är ännu inte i mål med detta och huruvida de kommer att fortsätta med en 
integrerad hållbarhetsredovisning även i framtiden är oklart.  
 

4.6.3 Intressentdialogen 

Intressentdialogen är mycket viktig för Systembolaget då de anser att det är viktigt med en 
levande och öppen kommunikation med intressenterna. Dialogen är lika viktig och kanske 
ännu viktigare med dem som inte har samma åsikter som de själva i olika frågor. 
Intressenterna har relativt stor påverkan på vad som kommer med i redovisningen då de får in 
mycket synpunkter som de väger in i hela verksamhetsplaneringen och bygger in i arbetet. I 
Systembolagets verksamhet pågår dagligen en kommunikation mellan exempelvis 
butiksmedarbetare och kunder, butiksmedarbetare och leverantörer etc. Utöver den dagliga, 
icke-formella kommunikation genomför de årligen nöjd medarbetarundersökning, nöjd 
kundundersökning, nöjd leverantörsundersökning samt en opinionsundersökning som sker 
månadsvis. Systembolaget deltar dessutom i olika seminarier som både talare och deltagare. I 
samband med bla årsstämman har de genomfört en chatt mellan Systembolagets VD och 
medborgarna, liknande dialog mellan VD och allmänhet har under 2009 även skett i form av 
ett telefonväkteri i radio. Vidare genomförde de tillsammans med sitt dotterbolag IQ 
paneldebatter i Almedalen och under 2009 genomförde företaget även specifika CSR-enkäter 
med medarbetare och leverantörer. En liknande enkät genomfördes med kunder 2008 och 
2009 genomförde de även en ägardialog. Systembolaget ser att de kan bli ännu bättre och i år 
har de även nischade fokusgruppintervjuer med huvudintressenterna där de bara pratar om de 
sociala, miljömässiga, ekonomiska bitarna.   
 
Företaget har märkt att både det interna och externa intresset för hur Systembolaget tar ansvar 
för människor och miljö i såväl Sverige som globalt ökar. De upplever att det finns ett 
ömsesidigt intresse av en dialog från både Systembolaget och deras intressenter. 
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Systembolaget pratar mycket med leverantörerna om hållbarhet och att kunna säkra en hållbar 
leverantörskedja, alla tjänar på att hela kedjan agerar hållbart då de är beroende av varandra. 
Annars tycker Nina att det är ganska tyst med direkt respons av GRI-rapporteringen och det är 
mest studenter och forskare som har uppmärksammat det.  
 

4.6.4 Tillämpningsnivå 

Systembolaget ville börja på den lägsta nivån som en slags provnivå för deras första GRI-
rapportering, ambitionen var att de sedan skulle höja en nivå per år. Detta har de nu reviderat 
och de kommer nu att ligga kvar på en B-nivå i syfte att utveckla sin rapportering på denna 
nivå. Företaget har fortfarande mycket kvar att när det gäller såväl de interna processerna för 
GRI-rapporteringen som att identifiera deras sätt att kommunicera sitt hållbarhetsarbete 
utifrån GRI:s ramverk.  

4.7 Teracom 

Teracom är Sveriges första medieoperatör. Teracom ingår i Teracom-koncernen som består av 
Teracom och Boxer TV-Access. Boxer erbjuder betal-tv-abonnemang på den svenska och 
danska marknaden. Visionen är att vara Sveriges ledande medieoperatör och den mest 
innovativa utmanaren i Europa. Även Teracom ägs till 100 procent av svenska staten och 
förvaltas av näringsdepartementet. (Teracoms hemsida, Om Teracom, 2010) 
 
Vår kontakt person på Teracom har varit Börje Karvonen som är miljöchef. Börje har arbetat 
som miljöchef på Teracom i fyra år arbetsuppgifterna har ändrats lite med åren har bla   
samordningsrollen med hållbarhetsarbetet tillkommit. Hans arbetsuppgifter är idag att stödja 
Vd: n med bevakning av yttre krav på områdena miljöskydd och arbetsmiljö. Han kartlägger 
hur företaget lever upp till kraven och utformar förslag på utbildningar, informationskanaler, 
rutiner och fysiska åtgärder på arbetet med detta samt ansvarar att det finns ledningssystem 
och för uppföljningen av dessa områden. Börje tycker att arbetet med hållbarutveckling är 
viktigt, han ser redovisningen av hållbarhet som en grundsten i kommunikationen med 
intressenterna. Intressenterna måste få en balanserad redovisning av vilka hållbarhetsfrågor 
som är relevanta för företaget och hur företaget hanterar dessa frågor. Företagets 
hållbarhetsredovisning är dock främst avsedd för intressenterna, Börje anser även att 
redovisningen är viktig internt i arbetet med att upprätthålla ambitionerna i etikpolicyn och 
stödja företagets värderingar. Sedan några år har arbetsmiljö-, miljö-, personal- och 
styrningsfrågor varit med i årsredovisningen men inte som en samlad hållbarhetsfråga. 
 

4.7.1 Regeringsbeslutet 

Innan regeringsbeslutet kom kände Börje till GRI men inte så pass väl att han direkt visste hur 
ramverket skulle tillämpas. Börje hade inte uppfattat någon press på att företaget väntades 
börja tillämpa GRI. Det som var positivt med regeringsbeslutet var att företaget kom igång 
med en samlad rapportering av hållbarhetsfrågorna och därmed också började arbeta med 
frågorna efter en samlad prioritering. Negativt var att beslutet kom snabbt inpå det begärda 
genomförandet. Teracom hade ingen organisation på plats för att göra arbetet vilket krävde 
stora ansträngningar. Informationen från näringsdepartementet var klar men åtagandet stort. 
Med upplägget att rapportera enligt GRI med extern granskning så pass snabbt efter att 
beslutet kommunicerades krävdes det dyrbar konsulthjälp för att komma igång. Med ett bättre 
planerat beslut tror han att företaget kunnat bygga upp ett hållbarhetsarbete som de i ett något 
senare skede hade kunnat redovisa i enighet med GRI. Om kravet inte hade kommit tror han 
inte att Teracom hade förändrat den tidigare rapportering speciellt mycket. Han tycker dock 



32 

att själva införandet hade kunnat ske med ex. ett treårsperspektiv där kravet på extern 
granskning hade satts ett par år framåt men att GRI i övrigt skulle börja tillämpas. Det hade 
minskat behovet av konsulthjälp i startfasen och medfört att företaget redan från början hade 
ägt processen bättre. Börje har inte märkt någon speciell medieuppföljning, möjligen i något 
specialiserat magasin som Miljöaktuellt. Angående det nätverk för statliga bolag som 
Näringsdepartementet har erbjudit tycker han att det är utmärkt att ha ett forum för företag 
med samma ägare. Trots väldigt olika verksamheter och storlekar på företagen har de ändå 
kunnat byta ut mycket värdefulla erfarenheter med varandra. Det är också nyttigt att ha en 
representant från ägaren med vid mötena. Det blir ett utmärkt forum för återkommande 
intressentdialog.  
 

4.7.2 Arbetsprocessen  

För att komma igång med GRI-arbetet krävdes stora interna och externa resurser, bla anlitade 
företaget konsulter från Ethos som hjälpte till under första halvåret 2009, samarbetet 
avvecklades redan under hösten 2009. Konsulter och revision gick på en dryg miljon och det 
egna arbetet uppskattar han grovt till minst ca 500 mantimmar. Ingen ny personal anställdes 
utan befintlig personal har utfört arbetet och de inblandade har fått prioritera om i de ordinarie 
arbetsuppgifterna. Personalen erbjöds en interaktiv utbildning som företaget själv har tagit 
fram, företaget har följt upp detta med ett chefsuppdrag att genomföra dialoger om hållbarhet 
i respektive arbetsgrupp. Berörd personal har även fått utbildning av Ethos. Idag arbetar de 
med egen personal och kommer endast att ta in konsulthjälp när den interna kompetensen 
behöver utvecklas. Idag anser Börje att GRI rapporteringen främst är en hygien och 
trovärdighetsfråga. Därför har han svårt att uttala sig om nyttan överstiger kostnaden, men han 
är övertygad om att det framöver kommer att vara viktigt för olika produkter/tjänster att 
kunna redovisa hållbarhetsprestanda samt att det kommer att bli en viktig 
marknadsföringsfråga. Börje anser att koncernen redan tidigare hade en god 
hållbarhetsmedvetenhet. Miljöpåverkan och arbetsförhållanden är två områden som 
moderbolaget Teracom AB har arbetat med sedan Televerkestiden. På arbetsmiljösidan är 
arbetet väl utvecklat för att hantera risker som är mycket farliga om det saknas medvetenhet 
och säkra arbetsredskap/metoder. På miljösidan har det framförallt handlat om lokalt 
ansvarstagande som att anlita avfallsentreprenörer som visar att de hanterar 
verksamhetsavfallet på ett ansvarsfullt sätt. Det har också varit viktigt att hålla ordning på 
rapportering av kylmedia och återkommande kontroller av nöddieseltankar. Medvetenheten 
om att resandet påverkar klimatet har ökat men har inte lett till någon rapportering innan GRI-
kravet kom. Det som tillförs nu är en ökad medvetenhet om faktisk mätbar påverkan. Han är 
övertygad om att det kommer få konsekvenser för hur företaget beslutar i frågor som påverkar 
ex. CO2-emissioner från verksamheten eller etiska frågor vid en planerad expansion av 
verksamheten i andra länder.  
 
Börje tycker att de idag har en bättre organisation, där koncernledningen anger 
huvudinriktningen för arbetet, en koncernövergripande styrgrupp fastställer prioriterade 
områden och indikatorer samt en koncernövergripande arbetsgrupp som tar fram 
redovisningsunderlaget och föreslår med utgångspunkt från detta och intressentdialoger hur 
frågorna bör drivas vidare. Arbetsgruppen består idag av fyra personer inklusive Börje. 
Arbetet med redovisningen pågår hela året men av naturliga skäl är den senare delen av året 
och kring årsskiftet arbetsintensivast. När rapporten är klar för 2009 och antagen av stämman 
kommer företaget att utvärdera arbetet med denna som en utgångspunkt för årets arbete och 
rapportering. Teracom har läst liknande företags hållbarhetsredovisningar för att få inspiration 
och tycker att det är en bra inspirationskälla. 
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4.7.3 Intressentdialogen 

Intressentdialogen är en avgörande del av kommunikationen med intressenterna. Företaget har 
valt att rikta kommunikationen till ett fåtal intressenter inledningsvis och har börjat med 
personalen och ägaren (staten). De kommer allt eftersom inleda dialog med fler intressenter. 
Om en annan intressent hör av sig tar företaget upp dialogen men väljer i övrigt själva hur de 
går vidare med dialogerna. Företaget har lite smått påbörjat en dialog med deras leverantörer 
med den är i ett mycket inledande skede. Den dialogen har sin utgångspunkt enligt en 
leverantörsutvärderingsmetod som företaget tog fram och införde 2009. Det är ännu ganska få 
företag som de har hunnit prata med, målet är att alla viktiga leverantörer volymmässigt 
respektive riskmässigt ska genomgå denna utvärdering på ett par års sikt. Under innevarande 
år är tanken att utveckla dialogen om hållbarhet även med kunderna. Efter varje 
”dialogtillfälle” utvärderar företaget vad som har kommit fram och hur det påverkar företagets 
ställningstagande till de olika hållbarhetsaspekterna. Teracom kommer därefter att redovisa de 
frågor som kommer upp i dialogerna samt hur de avser att hantera dessa. I 2009 års rapport 
görs uppföljningen för dialogen med medarbetarna och ägarna. Företaget har märkt en 
förändrad attityd från dess intressenter i form av att deras ägare är aktivare, bla finns de med i 
ett CSR-nätverk för statliga företag. Kunder har börjat ställa fler hållbarhetsfrågor till 
företaget som leverantör på en låg men ökande nivå samt att medarbetarna har uppskattat 
utbildning och de dialoger som har genomförts på arbetsplatserna.  
 

4.7.4 Tillämpningsnivå 

Teracom har valt att redovisa på C-nivå med extern granskning, det av två skäl. Företaget 
anser inte att de är ett så starkt hållbarhetspåverkande företag att det känns relevant med 
väldigt många indikatorer. De vill hellre göra en bra C-rapportering än en svårförstålig B-, 
eller A-rapport. Fler indikatorer kräver större resurser för inrapportering och om dessa 
indikatorer inte känns relevanta påverkar det också redovisningens läskvalité. 
Rapporteringsnivån är inget mål i sig. Rapport ska vara relevant för företagets verksamhet 
samt risker. När Teracom utvecklar sin rapportering kommer de naturligt komma till punkter 
när de t.ex. byter från C+ till B+.  A-nivå däremot tycker Börje känns mycket långt borta i 
dagsläget. 
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5 Analys 

I detta kapitel sammanställs respondenternas åsikter genom intervjuerna, i relation till 

varandra och till den teoretiska referensramen. Studiens problem och syfte kommer att 

uppfyllas genom att teorin och empirin knyts samman. Analysen följer uppdelningen i 

övergripande frågeområden i empirikapitlet. 

 
Våra sju utvalda statliga företag är olika i storlek och vad de har för uppdrag av staten. Vad 
gäller Svenska Spel och Systembolaget ligger deras huvudområde i de sociala indikatorerna 
såsom ansvarsfullt spelande samt ansvarsfull konsumering av alkoholhaltiga drycker. 
Bilprovningen, Posten och Sveaskogs huvudområden är miljöfokus, då det är utsläpp i 
samband med transport och skogsavverkning. Även Teracom och Rymdbolaget har störst 
fokus på miljön men något mindre omfattande påverkan. De personer som författarna har 
intervjuat på företagen har olika titlar såsom informationschef, chef för Investors Relations, 
chef för infrastruktur, CSR-ansvarig, kommunikationschef samt miljöchef, dock är de alla 
ansvariga för hållbarhetsredovisningen på respektive företag och alla har kunnat svara bra på 
våra frågor. 
 
Majoriteten av de intervjuade företagen anser att hållbarhetsredovisning är lika viktigt för 
företagens egna intressen och värderingar som för intressenternas. Systembolaget och 
Teracom anser dock att redovisningen främst är framtagen för intressenternas skull, dock 
framkommer det även att redovisningen är viktig internt i företagen. Enligt Larsson & 
Ljungdahl (2008) ska en redovisning i enighet med GRI bidra till fördelar internt i företagen i 
form av ett ökat fokus på hållbarhet, samt för transparens gentemot intressenterna. Företagen 
är överens om att det är viktigt att kunna visa intressenterna hur de arbetar med och bidrar till 
en hållbar utveckling.  
 

5.1 Regeringsbeslutet 

Till följd av rapporterna Statliga bolags årsredovisningar, utgiven av Riksrevisionen 2005 
och Genomlysning av de statligt ägda företagens hållbarhetsredovisning, utgiven av 
Regeringskansliet 2006, uppkom beslutet om en obligatorisk hållbarhetsredovisning för 
samtliga statliga bolag enligt GRI:s riktlinjer från och med räkenskapsåret 2008. Regeringens 
beslut om hållbarhetsredovisning enligt GRI med extern granskning möttes med blandade 
känslor av de intervjuade företagen. Att både Sveaskog och Systembolaget var förberedda på 
kravet kan delvis förstås med tanke på slutsatserna om bristande och varierande 
hållbarhetsinformation i de statliga bolagens redovisningar, som framgick av de rapporter som 
genomfördes innan beslutet kom. Det kan däremot möjligtvis uppfattas som lite märkligt att 
både Bilprovningen och Teracom blev överraskade av kravet då båda företagen var med i 
undersökningarna. Å andra sidan gick beslutet inte igenom förrän i slutet av november 2007 
och arbetet med att samla in information till redovisningen måste påbörjas redan i början av 
2008 vilket kan förklara deras reaktioner. Hade företagen sedan innan inte ett väl fungerande 
hållbarhetsarbete krävdes det mycket på kort tid för att klara av GRI:s ramverk som av 
nästintill samtliga intervjuade företag anses vara relativt komplext för nybörjare.    
 
GRI har en vision om att hållbarhetsredovisningen ska värdesättas i lika hög grad som den 
finansiella redovisningen. Ramverket syftar bla till att skapa en redovisning som är jämförbar 
dels mellan företag och dels över tiden i samma företag. Redovisningsriktlinjerna som GRI 
har tagit fram har som syfte att ska skapa en transparent redovisning och därmed kunna 
bedöma företagens kapacitet samt möjliggöra jämförelser mellan olika företag. (Öhrlings 
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PricewaterhouseCoopers, 2008a) Företagen är ganska enade om att det finns ett mervärde 
med att ta fram redovisningen. Vissa av de intervjuade företagen anser sig ha börjat arbeta 
med frågorna mer intensivt och GRI har lett till ett mer strukturerat arbete med 
hållbarhetsfrågorna som i sin tur leder till en mer transparent och jämförbar redovisning 
mellan olika företag. På detta sätt har delar av GRI:s syfte med hållbarhetsredovisningen 
uppfyllts även om det fortfarande finns mycket kvar att arbeta med i de undersökta företagen 
med tanke på att samtliga kan ta ytterligare steg uppåt och redovisa fler indikatorer etc. 
Tanken med GRI är enligt Larsson & Ljungdahl (2008) just att företagen ska utvecklas hela 
tiden för att ständigt förbättra sig i sitt hållbarhetsarbete och det stämmer bra in på de 
intervjuade företagen. 
 

Känslorna från företagen angående Näringsdepartementets sätt att hjälpa företagen att komma 
igång med GRI-arbetet är delade. Det som näringsdepartementet erbjöd var seminarier då 
syftet med GRI presenterades och företagen fick tips på olika konsulter som var experter på 
GRI, utöver det fick företagen klara sig själva. Att företagens åsikter huruvida 
Näringsdepartementet har varit hjälpsamma vid starten är delade tyder på att hjälpen kunde ha 
varit bättre. Hade bättre hjälp erbjudits kunde den första redovisningen enligt GRI ha blivit 
ännu bättre för flera av företagen och de hade fått positivare tankar om GRI direkt, något som 
annars har växt fram med tiden. Efter att redovisningsprocessen var igång startade 
näringsdepartementet ett hållbarhetsnätverk för de statliga företagen. Alla intervjuade företag 
är överens om att det införda hållbarhetsnätverket är ett bra sätt för företagen att föra dialog 
och byta erfarenheter med varandra. Vissa företag är dock mer aktiva än andra i nätverket.  
 
Företagen är även överens om att regeringsbeslutet inte har lyfts fram i media. Cecilia på 
Bilprovningen är lite besviken över detta då hon tror att fokus på GRI i media kunnat leda till 
ökad press på övriga företag att sätta dess frågor i mer fokus. Elisabet på Posten tror att 
anledningen till att beslutet inte uppmärksammats mer i media kan bero på att Sverige redan 
kommit långt i hållbarhetsfrågorna till skillnad från företag i andra länder. Lisbeth på 
Rymdbolaget tror i sin tur att media har haft fokus på andra saker som bland annat 
finanskrisen i världen. Svenska Spels Ann-Sofie har en teori om att media inte 
uppmärksammat detta pga. att GRI är svårt att tränga sig in i, även hon tror att media kan 
påverka hållbarhetsarbetet mer positivt om det lyfts fram. De flesta företagen nämner att GRI 
mest uppmärksammats av studenter än så länge.  
 
Om kravet inte kommit från regeringen tror respondenterna på Bilprovningen, Svenska Spel, 
Teracom, Sveaskog, Systembolaget och Rymdbolaget att de jobbat på som vanligt, då de 
anser sig jobbat bra med dessa frågor innan, dock hade det förmodligen inte resulterat i en 
redovisning enligt GRI. Posten tror inte att deras redovisning sett ut på något annat sätt än den 
gör idag pga. att de sedan lång tid tillbaka redovisat enligt GRI. Att endast Posten i dagsläget 
skulle ha redovisat enligt GRI om regeringsbeslutet inte hade uppkommit tyder på att sex av 
sju av de undersökta företagen har utvecklats i sitt hållbarhetsarbete Företagen har tvingats ta 
ett steg framåt när det gäller att få fram en tillförlitlig hållbarhetsredovisning vilket var tanken 
med regeringsbeslutet.  
 

5.2 Arbetsprocessen 

De sju intervjuade företagen valde olika strategier för att komma igång med sitt GRI arbete.  
Fem av våra sju företag valde att ta hjälp av konsulter. De företag som valde att ta hjälp av 
konsulter var de som sedan tidigare inte redovisande enligt GRI eller fick hjälp av studenter i 
arbetet. Tre företag tog hjälp av konsulter från Ethos International och två av företagen valde 
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att ta hjälp av flera olika konsulter. Systembolaget som använde sig av flera olika konsulter 
insåg att GRI var relativt nytt även bland konsulterna då de tolkade innehållet i GRI olika. Att 
ta hjälp av konsulter är något som GRI enligt Larsson & Ljungdahl (2008) uppmuntrar till, på 
detta sätt kan företagen lära sig många bra saker av personer som kan mycket om regelverket. 
De företagen som tog hjälp av konsulter är nöjda med den lärdom som konsulterna gav dem. 
Konsulterna har fungerat som rådgivare, stöd och bollplank för hållbarhetsarbetet och 
företagen tycker att detta har varit mycket lärorikt 
 
När Posten 2005 började redovisa enligt GRI tog de endast hjälp av sina befintliga konsulter 
som redan hade kunskap om regelverket. Bilprovningen hade en annan strategi. Då de började 
studera GRI för att få kunskap om ramverket blev de kontaktade av studenter, som undrade 
om de som en del i sitt examensarbete kunde få hjälpa företaget att framställa en projektplan 
för hur hållbarhetsredovisningen skulle utformas. Inget av företagen har genomgått några 
regelrätta utbildningar i GRI. Alla företag har mer eller mindre hämtat inspiration ifrån andra 
företags hållbarhetsredovisningar, vilket även det är något som GRI uppmanar till för lärande 
och utvecklig. Vissa har tittat mycket på liknande branschers redovisningar medan andra tittat 
på redovisningar av företag som de anser redovisar på ett lättförståligt, inspirerande och 
strukturerat sätt. Företag som nämns är SJ, Apoteket, Trelleborg AB, samt Tyska och 
Holländska Posten. Att dessa företags redovisningar har studerats beror på att de företagen är 
duktiga på att redovisa hållbarhet. Att majoriteten av företagen har tvingats anlita extern hjälp 
i form av konsulter tyder på att GRI är ett väldigt komplext ramverk. Företagen påverkas 
negativt i den mån att kostanden ökar genom den externa hjälpen men en positiv påverkan kan 
även ses i form av nya lärdomar kring GRI.   
 
Hur hållbarhetsarbetet är strukturerat varierar mellan företagen och beror på vilka som deltar 
och hur många de är. Antal personer som arbetar aktivt med arbetet varierar i företagen 
mellan fyra och 15 personer. Företagen har gjort omstruktureringar i befintlig personal för att 
klara arbetet, dock har inget företag behövt nyanställa utan fått extern kompetens från 
konsulter. Sex företag anser att nyttan överstiger kostnaden i dagsläget, Teracom är något 
tveksam till det men tror att det i framtiden kommer att vara så. Företagen är överens om att 
det är den externa granskningen av hållbarhetsredovisningen som varit det mest kostsamma. 
Rymdbolaget och Teracom tycker även att kostnaderna för konsulterna varit ganska stor.  
Nina på Systembolaget tycket att själva redovisningen är en dyr publikation som kanske inte 
så många läser, för företaget är det dock ändå positivt till GRI eftersom arbetet med att ta 
fram redovisningen bidrar till mycket bra saker för företaget internt. Att de interna 
processerna utvecklas och förbättras är något som är bra för företagens legitimitet gentemot 
deras intressenter. Ju bättre företagen visar intressenterna hur de arbetar med hållbarhetsfrågor 
och vilka resultat de får fram desto mer ökar förståelsen hos intressenterna för hur företagens 
verksamhet fungerar och att företagen faktiskt arbetar aktivt med dessa frågor. En öppen och 
transparent redovisning ökar förtroendet för företagen då intressenterna vet att inget väsentligt 
kan döljas eftersom både bra som mindre bra saker måste tas med i redovisningen något som 
enligt Almgren, Brorson, & Enell (2008) efterfrågas av intressenterna. Detta är något som är 
väldigt positivt med kravet på den externa granskningen av redovisningen. Företagen kan inte 
längre försöka dölja de mindre bra sidorna utan hela verksamhetens arbete kring hållbarhet 
granskas. Det kan tydligt ses att företagen får en positiv påverkan internt i företaget genom 
det omfattande arbetet med GRI. 
 
GRI har inte lett till en förändrad syn på hållbarhet enligt Posten, Bilprovningen och Sveaskog 
som anser sig ha en god medvetenhet sedan tidigare, även de övriga företagen anser sig ha 
haft en god medvetenhet innan kravet kom. Bilprovningen säger dock att rapporteringen 
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bidragit till en ökad fokus på mänskliga rättigheter samt att företaget ser det som en framgång 
att kunna mäta olika faktorer. Sveaskog är positiva till att GRI har tydliggjort och skapat en 
struktur för frågorna. Rymdbolaget och Svenska Spel anser däremot att GRI har påverkat 
företagen positivt. Enligt Lisbeth på Rymdbolaget har redovisningen lett till ökat fokus på 
hållbarhet inom samtliga områden. Svenska Spels Ann-Sofie tycker att GRI gjort företaget 
mer aktiva i arbetet samt ökat förståelsen för hur viktiga frågorna är.  Nina på Systembolaget 
tycker att GRI har gjort att hållbarhetsfrågorna har lyfts och att den har bidragit till en mer 
heltäckande hållbarhetsredovisning. Teracom anser att GRI än så länge är mest en hygien och 
trovärdighetsfråga vilket är intressant eftersom de är det enda företaget som svarat så. För 
Teracom har redovisningen lett till en ökad medvetenhet om att resandet inom företaget 
påverkar klimatet och generellt en ökad medvetenhet om deras faktiska påverkan på miljön. 
Samtliga företag anser att hållbarhetsarbetet är väl integrerat i den löpande verksamheten, 
dock anser en del företag att arbetet kan bli ännu bättre.  
 
Många av företagen poängterar att de fortfarande är i startfasen av GRI och har mycket kvar 
att lära, därför är inte allt inom arbetet med redovisningen av hållbarhetsfrågorna som det 
förhoppningsvis ska vara inom ett par år. Framför dem ligger mycket utveckling av bla 
intressentdialoger och interna processer som är mycket viktigt i GRI. Trots att företagen har 
blandade synpunkter om huruvida GRI har lett till en förändrad syn på hållbarhet anser flera 
av dem att de har blivit mer medvetna om vikten av hållbarhetsarbetet. De vill utvecklas i rätt 
riktning och bidra till en hållbar utveckling i samhället. Medvetenheten om den faktiskt 
mätbara påverkan som företagen bidrar till i samhället har ökat vilket anses vara positivt och 
medför att företagen har fått upp ögonen ytterligare vad gäller hållbarhet. Bara genom att 
företagen måste redovisa enligt GRI:s riktlinjer medför att företagen blir tvungna att lyfta 
fram hållbarhetsfrågor internt och diskutera frågorna. Att företagen alltmer arbetar mot en 
hållbar utveckling är något som GRI enligt Larsson & Ljungdahl (2008) även försöker lyfta 
fram. Trots att GRI:s primära syfte är att skapa ett fungerande ramverk för 
hållbarhetsredovisning är de även övertygade om att redovisningsprocessen som företagen går 
igenom påbörjar en förändring i företagen mot en mer hållbar utveckling (Larsson & 
Ljungdahl, 2008). Även om samtliga undersökta företag redan innan ansåg sig ha en god 
medvetenhet kring hållbarhet kan majoriteten av dem hitta områden de har blivit än mer 
medvetna kring sedan kravet kom. Beroende på inom vilken bransch osv. som de arbetar har 
fokus legat på specifika delar för den egna verksamheten men genom att de har blivit tvingade 
att även redovisa andra delar har en bredare kunskap om deras påverkan på miljö och 
samhälle uppstått.  
 

5.3 Intressentdialogen 

Intressentdialogen är en väldigt viktig del inom GRI, regelverket strävar efter att företag ska 
ta ansvar gentemot de interna samt externa intressenterna (Global Reporting Initiative, G3 

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning, 2006). Våra sju respondenter är eniga om att 
intressentdialogen är otroligt viktig för företagen. Stor vikt läggs vid att ha en öppen 
kommunikation och förstå intressenternas förväntningar Företagen anser även att en god 
dialog med intressenterna skapar en förståelse hos båda parter som kan leda till förbättringar i 
företagen och ökad legitimitet. Det har även framkommit att dialogen är än mer viktig med 
dem som inte har samma åsikter som företaget själva, eftersom det är viktigt för företagen att 
få input från intressenter som står utanför företaget och ser dess agerande från en annan 
synvinkel. Intressentdialogen utgår ifrån att det finns ett beroendeförhållande mellan ett 
företag och dess intressenter (Ax, Johansson & Kullvén, 2005), vilket tydligt kan ses i 
exempelvis Rymdbolaget. De påpekar att intressentdialogen för deras del spelar en avgörande 
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roll i hur mycket pengar som politiker väljer att satsa i den statliga rymdbudgeten samt att 
även rymdstyrelsen får medel från ägarna som är staten.  
 
Hur intressentdialogen genomförs skiljer sig lite i de olika företagen. Företagen har kommit 
olika långt i sitt arbete med intressenterna, de har även valt att rikta sig till olika 
intressentgrupper beroende på vilka som anses vara viktigast för det egna företaget. Att 
företagen kommit olika långt med intressentdialogerna har att göra med att företagen innan 
beslutet kom arbetade med intressenterna på olika sätt. Arbetet som sker vid 
intressentdialogen ses enligt Larsson & Ljungdahl (2008) som en viktig fas i GRI:s 
redovisningsprocess för att ta reda på vilka hållbarhetsaspekter som intressenterna efterfrågar. 
Den input som företaget får är viktig för den fortsatta redovisningsprocessen (Larsson & 
Ljungdahl, 2008). Företagen utför sina intressentdialoger i form av bla 
kundnöjdhetsmätningar, medarbetarenkäter, mångfaldsundersökningar, kundtjänst, 
evenemang, kundundersökningar, kontinuerliga dialoger med intressenterna samt 
leverantörsundersökningar. Dialogerna kan vara i form av vanliga möten, enkäter, 
undersökningar gjorda av extern part och vardagliga dialoger. Posten och Rymdbolaget har en 
dialog med olika politiker och beslutsfattare i de olika kommunerna eftersom de är speciellt 
viktiga för deras verksamhet. Teracom är ett företag som har valt att rikta sin dialog till ett 
fåtal intressenter inledningsvis där medarbetarna och ägarna har varit i fokus. Gemensamt för 
de flesta företagen i dag är att de genomför en dialog med sina kunder, medarbetare, 
leverantörer och beslutsfattare och ett flertal av de undersökta företagen väljer även att ta in 
extern hjälp vid genomförandet av intressentdialogen för att få fram vad intressenterna anser 
vara viktigt i hållbarhetsarbetet för att sedan kunna arbeta vidare med detta underlag. Alla 
respondenter arbetar mycket aktivt med intressenterna eftersom de anser att detta är en viktig 
del i företagens verksamheter. Välfungerade intressentdialoger medför en högre legitimitet 
eftersom företagen får viktiga synpunkter från sina intressenter som de utvärderar. 
 
Enligt Larsson & Ljungdahl (2008) är syftet med intressentdialogen att den ska skapa en 
uppfattning om vilka frågor som intressenterna anser är viktiga för företaget att arbeta med 
när det gäller hållbarhetsredovisningen. Respondenterna på företagen är alla väldigt medvetna 
om vikten av en fungerande intressentdialog, däremot har inte alla kommit lika långt i arbetet 
med att låta intressenterna påverka vad som slutligen kommer med i redovisningen. 
Bilprovningen är ett av de företag som anser att de skulle kunna bli bättre på att be 
intressenterna om synpunkter på vad de vill ha med i redovisningen. Företaget får in en del 
synpunkter från interna intressenter, att det inte kommer in fler önskemål beror troligtvis på 
att GRI fortfarande är relativt okänt för intressenterna. Även Rymdbolaget berättar att 
intressenterna inte har någon direkt koppling till vad som tas upp i den slutliga redovisningen. 
Svenska Spels intressenter har däremot väldigt stor inverkan på vad som ska redovisas främst 
beroende på att ägarna har en stor påverkan på företaget. Sveaskogs intressenter har även de 
stor påverkan på vad som kommer med i redovisningen då de ser dialogerna som ett sätt för 
företaget att prioritera de viktigaste frågorna inom hållbarhet vilket är en tanke i GRI. 
Intressentdialogerna är även ett sätt för företaget att på ett tidigt stadium försöka identifiera 
potentiella tvistefrågor samt möjligheter, något som även Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 
(2008a) påpekar. Dialogerna som har förts med intressenterna vägs sedan ihop med företagets 
prioriteringar som tillsammans blir en input till vad som ska redovisas. På ett liknande sätt 
sker även Postens utvärdering av vilka indikatorer som ska tas med i redovisningen, även 
Systembolagets intressenter har relativt stor påverkan på vad som kommer med i 
redovisningen då de väger in synpunkter i hela verksamhetsplaneringen. Teracom utvärderar 
efter varje dialogtillfälle vad som framkommit som viktiga hållbarhetsaspekter samt hur det 
påverkar deras ställningstagande och väljer därefter vad som ska tas upp i redovisningen. 
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Genom detta kan vi se att GRI:s syfte med intressentdialogerna överensstämmer med 
företagens syn på dialogerna med intressenterna. Tredje fasen i GRI:s redovisningsprocess 
hanterar just hur avgränsning och fokusering av innehållet i redovisningen går till. Här 
sammanställs den input som kommit fram genom interna beslutsfattare och externa 
intressenter. Inputen väsentlighetstestas sedan för att sålla fram de indikatorer som är 
väsentliga att redovisa (Larsson & Ljungdahl, 2008), vilket några av de sju intervjuade 
företagen gör på ett fungerande sätt. Larsson & Ljungdahl (2008) påpekar även att det är 
företagsledningen som tar det slutgiltiga beslutet om innehållet i redovisningen trots 
intressenternas synpunkter i frågan. Detta ger trots allt företagen en möjlighet att strunta i 
intressenternas synpunkter på vad som ska tas upp i hållbarhetsredovisningen. Däremot kan 
företagen då gå miste om viktiga samarbeten och utvecklingsmöjligheter som en god 
intressentdialog på sikt kan ge enligt Larsson & Ljungdahl (2008). Legitimiteten kan även den 
bli lidande om företagen inte tar hänsyn till sina intressenter eftersom legitimitet enligt 
Deegan (2002) först uppstår när företagets uppfattningar och principer stämmer överens med 
omgivningens åsikter. 
 
Fem av de sju intervjuade företagen anser att de har märkt en förändrad attityd hos sina 
intressenter efter införandet av GRI.  Den förändrade attityden har varit i form av bla att 
ägarna har blivit aktivare i frågorna, medarbetare har visat uppskattning till de utbildningar 
och dialoger som genomförts, kunder har börjat ställa mer hållbarhetsfrågor, en del företag 
har märkt att intressenter blivit imponerade av deras hållbarhetsarbete, de externa granskarna 
har blivit positivt överraskade av hållbarhetsarbetet samt att Bilprovningen blivit efterfrågade 
som föredragshållare i ämnet. Detta är något som tyder på att allt fler har fått upp ögonen och 
lägger vikt vid att företag arbetar med hållbar utveckling i fokus. Systembolaget har insett att 
både det interna och externa intresset för hur de tar ansvar för människor och miljö både i 
Sverige och globalt ökar. De upplever också att det finns ett ömsesidigt intresse av en god 
dialog från både företagets sida och deras intressenter. Förutom detta tycker Systembolaget att 
det är relativt tyst med direkt respons av GRI-rapporteringen och att det är mest studenter och 
forskare som uppmärksammat införandet av GRI. Posten och Sveaskog anser inte att de har 
kunnat se någon direkt förändrad attityd från intressenterna efter införandet av obligatorisk 
redovisning enligt GRI, vilket kan bero på att de alltid har redovisat framförallt miljöfrågor på 
ett bra sätt. Sveaskogs redovisning var redan tidigare uppskattad och eftersom Posten 
redovisat enligt GRI sedan 2005 har inga större förändringar skett sedan beslutet från 
regeringen kom.  
              

5.4 Tillämpningsnivå 

Tillämpningsnivåerna finns till för att företagen ska kunna visa att deras 
hållbarhetsredovisning är gjord efter GRI:s riktlinjer. Beroende på i vilken utsträckning 
riktlinjerna tillämpas får företagen antingen ett A, B eller C. (Global Reporting Initiative, AL 
– GRI:s tillämpningsnivåer, 2006) Alla statliga bolag är tvungna att ha en externt oberoende 
granskare vilket tillför ett + efter respektive nivå vilket också GRI i allmänhet uppmanar alla 
företag som tillämpar GRI:s ramverk att ha (Larsson & Ljungdahl, 2008). Inget av de företag 
som valts ut för intervju redovisar enligt högsta nivån, A-nivå, vilket medför att endast att 
vissa delar av riktlinjerna samt en del standardupplysningarna har tillämpats av de intervjuade 
företagen. Respondenterna är överens om att tillämpningsnivån i sig inte är en 
kvalitetsstämpel för företagens hållbarhetsredovisningar.  Bilprovningen, Rymdbolaget, 
Svenska Spel och Teracom redovisade för verksamhetsåret 2008 på den lägsta 
tillämpningsnivån C +. Dessa företag vill bli bättre på att redovisa på befintlig nivå innan de 
väljer att kliva upp ett steg. Det är dock endast några av företagen som har en vision om att 
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redovisa på A-nivå på längre sikt. Teracom och Rymdbolaget anser att redovisningen redan 
på C-nivån är komplex och att rapportera flera faktorer som egentligen inte är relevanta för 
företaget endast skulle leda till försämrad läskvalitet för intressenterna. Posten, Sveaskog och 
Systembolaget redovisade enligt B +. Posten har ingen direkt vision att redovisa enligt A-
nivån, Sveaskog och Systembolaget tycker sig ha en vision långt fram om att redovisa enligt 
högsta tillämpningsnivån.  
 
Något som de flesta företagen tycker är viktigt är hur de arbetar med frågorna samt att hela 
tiden ha som mål att bli bättre och ständiga förbättringar är en grundpelare i GRI. Företagen är 
även överens om att redovisningen ska ge en tydlig och rättvisande bild av företagets 
hållbarhetsarbete. Företagens mål är att redovisningen ska passa företagens verksamhet, vad 
det slutar i för tillämpningsnivå är inte viktigt i sig. Att bli bättre på att redovisa är för 
företagen inte samma sak som att redovisa enligt en högre tillämpningsnivå. Därav faller lite 
av iden med tillämpningsnivåerna, som är att nivåerna ska fungera som en motivation till 
företagen att bli bättre på att redovisa (Global Reporting Initiative, AL – GRI:s 

tillämpningsnivåer, 2006).  Några av företagen har dock som vision att så småningom 
redovisa enligt högsta tillämpningsnivå, vilket visar att nivåerna både är och inte är en 
motivation för företagen. 
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6 Slutsats 

I det här sista kapitlet presenteras en avslutande diskussion. Diskussionen utgår från 

problemformuleringen och syftet och sammanfattar analysens viktigaste punkter. Kapitlet 

avslutas med förslag till framtida forskning. 

 

6.1 Hur har svenska statliga företag påverkats av regeringens beslut om 
hållbarhetsredovisning i enighet med GRI? 

 
Vi anser att regeringen gjorde ett bra beslut genom att kräva hållbarhetsredovisning enligt 
GRI från de statliga företagen, beslutet har lett utvecklingen i hållbarhetsarbetet framåt för 
företagen. Beslutet kan dock ha varit lite hastigt påkommet från regeringens sida med tanke 
på att många företag uppfattade att de inte fick någon hjälp med förändringen, utan fick klara 
arbetet på egen hand. Möjligtvis hade en lite bättre planering från regeringens sida behövts 
med utbildningsmöjligheter för de företag som kände att de behövde hjälp för att komma 
igång. Därmed kunde kostnaderna för att ta fram den första redovisningen enligt GRI ha 
minskats genom att företagen inte hade behövt ta in lika mycket hjälp från olika konsulter. 
 
Det kan konstateras att det är mycket positivt med Näringsdepartementets införda nätverk för 
de statliga bolagen där företagen får mycket inspiration och hjälp genom att företagen får 
möjlighet att lyssna och diskutera med andra företag om deras reflektioner om arbetet med 
GRI. Företagen byter erfarenheter, vilket gör att arbetet hela tiden kan utvecklas i en positiv 
riktning. Företagen verkar vara kostnadsmedvetna eftersom samtliga av företagen har valt att 
omstrukturera befintlig personal istället för att nyanställa. Att de flesta företagen anser sig 
vara i startfasen med GRI-redovisningen tyder på att en utveckling inom företagen kommer 
att ske som förmodligen kommer att leda till mer fördelar inom hållbarhetsarbetet för dem. 
 
Vi kan dra slutsatsen att GRI är ett bra verktyg för företagens hållbarhetsarbete eftersom det 
har lett till en utveckling och förbättring av de interna processerna. GRI har även lett till en 
transparens och struktur i företagens hållbarhetsredovisningar. Vi anser även att GRI är en 
motivation för företagen att arbeta mer med hållbarhetsfrågor eftersom det nu måste redovisas 
och alla företag vill redovisa bra resultat för att utmärka sig från konkurrenterna. På så sätt så 
har GRI direkt eller indirekt gett företagen en förändrad syn på hållbarhet, trots god 
hållbarhetsmedvetenhet redan innan beslutet har företagen nu blivit än mer medvetna. Även 
sådant som företagen tidigare inte vetat hur de ska redovisa kan de nu redovisa med hjälp av 
regelverket. Vi kan också se att företagen har läst och inspirerats av andra företags 
hållbarhetsredovisningar och det framgår att konsulterna har utbildat företagen bra i GRI 
eftersom de som anlitade konsulter idag gör arbetet själva med hjälp av den kunskap som 
konsulterna förmedlade till företagen 
 
Slutsatser kan även dras om att det läggs allt större vikt vid intressentdialogerna i företagen 
efter att GRI har införts. Arbetet med intressentdialogerna har ökat nu när företagen på sätt 
och vis måste få input från intressenterna för att veta vad de förväntas redovisa så att arbetet 
blir mödan värt. I flera av företagen har dialogerna breddats när det gäller vilka intressenter 
som dialoger och undersökningar görs med. Planer finns även att bredda dessa dialoger 
ytterligare och därmed få med ännu fler intressenters synpunkter, vilket bekräftar att 
intressentdialogerna är viktiga i GRI arbetet. Vi kan då konstatera att 
hållbarhetsredovisningen är viktig både för företagen och för deras intressenter. Samtliga 
företag med undantag av Teracom är överens om att nyttan med GRI överstiger kostnaden för 
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arbetet, att Teracom dock tror att det bara är en tidsfråga tills de känner likadant bekräftar att 
arbetet med hållbarhet enligt GRI är mödan värt.  
 
Det är mest studenter och forskare som uppmärksammat regerings krav, vilket är lite märkligt. 
Det är en stor förändring för företagen som möjliggör en bättre jämförbar och transparent 
hållbarhetsredovisning som allt fler externa intressenter kan ha nytta av. Vi tror som 
respondenten på Bilprovningen att media hade kunnat sätta lite press på de icke-statliga 
bolagen att intressera sig än mer för hållbarhetsredovisning om beslutet hade 
uppmärksammats mer i media. Någonstans måste intresset börja och genom att många 
studenter och forskare intresserar sig för GRI och det krav som den svenska regeringen 
införde kommer förhoppningsvis även media att få upp ögonen för det så småningom.  
 
Om tillämpningsnivåerna är en motivation för företagen eller inte är något delad. Vi har inte 
uppfattat att tillämpningsnivån i sig är den som motiverar företagen i hållbarhetsarbetet, 
snarare själva arbetsprocessen med GRI. Vissa företag ser det nog som en motivation mer än 
andra eftersom de har en vision om att någon gång i framtiden redovisa enligt högsta nivån. 
Företagen är dock eniga om att tillämpningsnivån i sig inte är speciellt viktig i arbetet med 
GRI. Kanske kan det konstateras att tillämpningsnivån är viktigare för läsarna då de tydligt 
kan se vilka indikatorer som måste finnas med i redovisningen än för företagen själva.  
 
Vi anser att den externa granskningen är väldigt viktig för intressenterna ska veta att 
redovisningen är tillförlitlig. Det finns då ingen möjlighet för företagen att dölja eventuella 
brister. Granskningen medför även att jämförbarheten företag emellan faktiskt ökar.  
 
Ser vi till vår problembakgrund där både GRI fick kritik och positiv feedback kan slutsatser 
dras att båda debattörerna har rätt i sina synpunkter. GRI leder både till ökade kostnader för 
företagen enligt samtliga undersökta företag dock leder GRI även till en ökad medvetenhet 
om hållbarhet. De största nackdelarna med GRI kan vi konstatera är en hög kostnad för 
arbetet och den externa granskningen men det finns även svårigheter med att ta fram material 
till redovisningen, samt att GRI är ett komplext regelverk som tar flera år att få ordentlig koll 
på. Företagen är å andra sidan måna om hållbarhetsfrågorna och ser det som en självklarhet 
att arbeta med dem Företagen har dock fått bättre koll på sina interna processer och börjat 
arbeta mer med hållbarhetsfrågorna samt utvecklat sina intressentdialoger. Eftersom sex av 
sju företag dock anser att nyttan överstiger kostnaden kan vi konstatera att GRI är faktiskt är 
ett bra verktyg för att utveckla företaget hållbarhetsfrågorna och allt som smakar kostar. 

6.2 Studiens bidrag 

Arbetet kan vara av intresse för dem som är intresserade av hur de statliga företagen uppfattat 
värdet med att redovisa hållbarhet enligt ett internationellt organiserat ramverk. Det kan även 
vara intressant för de statliga företagen att få en bild av hur andra statliga företag har uppfattat 
kravet. Studien kan också vara intressant för icke statliga företag för att kunna se hur de 
undersökta företagen har påverkats av att redovisa enligt GRI. Företagen kan då få en inblick i 
hur det skulle vara för dem att börja redovisa enligt GRI. 
 

6.3 Förslag till framtida forskning  

Utifrån vår uppsats finner vi det intressant att undersöka hur intressenterna uppfattar de 
statliga företagens utveckling efter införandet av GRI. Tror intressenterna att arbetet med 
hållbarhet är något som kommer att gynna företagen i framtiden? 
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Figur 1: Intressentmodellen    Sidan 9 
Källa: Bruzelius & Skärvad, 2004 
 
Figur 2: Kriterier för tillämpningsnivåerna   Sidan 13 
Källa: Global Reporting Initiative, AL – GRI:s tillämpningsnivåer, 2006 



A 

Bilaga - Intervjufrågor 

 
1 Vad innebär din arbetstitel och vad är dina främsta arbetsuppgifter? 
 
2. Hur länge har du arbetat på företaget, har du under den tiden haft samma arbetsuppgifter? 
 
3. Anser ni att det är viktigt att redovisa hållbarhet? Varför/Varför inte?  
 
4. Hur redovisade ni hållbarhet innan GRI och vilka hållbarhetsaspekter redovisade ni då? 
Följde ni något regelverk? Vilket år började ni redovisa enligt GRI?  
 
5. Hur upplevde ni regeringsbeslutet om en obligatorisk hållbarhetsredovisning i enighet med 
GRI? Vad kan ses som positivt/negativt? 
 
6. Vad krävdes av er för att börja redovisa enligt GRI? 
(Utbildning/omstruktureringar/personal/kostnad/konsulthjälp) 
 
7. Hur ser er arbetsprocess med GRI ut idag? Hur många arbetar aktivt med redovisningen? 
 
8. Hur viktig är intressentdialogen för er? 
 
9 . Hur valde ni att redovisa enligt tillämpningsnivå (B+, C+)? Har ni som mål att redovisa 
enligt högsta tillämpningsnivå i framtiden? 
 
10. Har redovisningen enligt GRI förändrat er syn på hållbar utveckling? Har den gjort er mer 
aktiva med att jobba med förbättringar inom de tre aspekterna miljö, ekonomi och socialt? 
Redovisar ni hållbarhet främst för företagets egna värderingar eller för intressenternas skull? 
 
11. Har ni märkt någon förändrad attityd från era intressenter? 
 
12. Varför har ni valt att ha en separat hållbarhetsredovisning samt anser ni att 
hållbarhetsfrågorna är integrerade i den löpande verksamheten? 
 


